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  صيغ المبالغة وطرائقها في القرآن الكريم 

  دراسة إحصائية صرفية داللية 

  إعداد 

  كمال حسين رشيد صالح

  إشراف

  أحمد حسن حامد .د .أ

  الملخص

يتناول هذا البحث المبالغة وطرائقها في القرآن الكريم، في دراسة صرفية داللية، وقد   

وقد  .قَّسمت البحث إلى خمسة فصول، حاولت فيها أن أدرس القضايا المتعلقة بهذه القضية

تناولت في الفصل األول المبالغة بمفهوميها اللغوي، واالصطالحي، وأحكامها، وموقف اللغويين 

  .ن منهاوالبالغيي

  .وفي الفصل الثاني تناولت طرائق المبالغة وصيغها في القرآن الكريم

أما الفصل الثالث فأوردت فيه معجما ألوزان المبالغة القياسية، وغير القياسية الواردة في  

  .القرآن الكريم حسب السور المكية والمدنية

 –وصاف اهللا سبحانه وتعالى ودرست في الفصل الرابع ما جاء من أوزان المبالغة في أ      

  .سبحانه –وبينت في هذا الفصل الخالف في حقيقة الوصف بالمبالغة للحق 

أما الفصل األخير فهو زبدة هذه الدراسة وقفت فيه على داللة أوزان المبالغة القياسية،       

    .وغير القياسية، في محاولة للكشف عن بالغة التنوع البنيوي لأللفاظ

 أرفقت بحثي بخاتمة سجلت فيها أهم النتائج التي توصلت إليها وخصوصاً وفي النهاية

ومواقعها من  ،وعالقتها بالمشتقات األخرى ،واشتقاقها ،ما يتعلق بأوزان المبالغة وأحكامها

  .آن الكريمالقر

وقد حرصت كل الحرص على تتبع آراء العلماء، ومذاهبهم في دراسة قضية المبالغة، 

 .وم المبالغة فاعتمدت على كثير من أمهات الكتب النحوية والصرفيةووجهة نظرهم لمفه
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  المقدمة

علّـم  ، الحمد هللا، رب العالمين والصالة والسالم على سيد الخلق والمرسلين الحمد هللا         

  .الحمد هللا الذي هدانا لهذا وما كنّا لنهتدي لوال أن هدانا اهللا، اإلنسان ما لم يعلم

  ، أما بعد 

ومـا  ، وصيغهاالمبالغة  طرائق وهي قضية، يدرس قضية صرفية دالليةفإن هذا البحث       

فال تقف الداللة عند حدود ، من دالالت وإشارات تغذي المعاني الداللية الصيغيترتب على هذه 

  .بل تتعداها لتكسب المعاني بالغة خاصة، لكلمة البسيطةا

 كما تهدف ، ة وصيغها في القرآن الكريمإلى توضيح طرائق المبالغ هذه الدراسة وتهدف

وبشكل خاص تلك التي تطـرأ  ، التحوالت والتقليبات التي تكسب األلفاظ معاني جديدة إلى بيان

كل ذلك مـن  ، ذه البنية للداللة على المبالغةوهي التحوالت التي تقود ه، )اسم الفاعل(على بنية 

  .وطرائقها، هاإعمالو، المشتقاتب عالقتهاو، يغهاصو، مفهوم المبالغة :خالل دراسة

، مبالغة الواردة في القرآن الكـري الم كما يهدف البحث إلى وضع معجم إحصائي لصيغ

وتبيـان عالقتـه   ، ودراسة كل لفظ من األلفاظ التي جاءت على وزن من أوزان صيغ المبالغة

  .بالمعنى العام للصيغة الصرفية

مل في طياتـه تغييـرا فـي المعنـى     ومن المعروف كذلك أن كل تغيير في المبنى يح

  .تغيير في بنية الكلمة لغرض معنوي أو لفظي :فتصريف األفعال أو األسماء هو

ـ  ف، فليس من المنطق أن تتغير المباني وتبقى حاملة المعـاني نفسـها        فـي   ىتعـدد المبن

فـالن   :كقولنا فالن كاذب :فليس قولنا، االستعمال الواحد ليس مألوفا في الطريقة العاّمة للكالم

متكلم مـا أراده  لفيتحقق ل، التي ينسجم معها، فكل معنى يحتاج إلى ما يالئمة من المباني، كذّاب

ظ فعنـدها  وإن لم تكن الدالالت مرتبطة بما يستخدم مـن ألفـا   .وما يبغيه من بالغة، من داللة
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التي يحتـل  ، غيةوتتالشى المستويات البال، نجد فرقا بين كالم وآخر وال، سيتساوى المتحدثون

    .أعلى قممها -لجعز و –فيها كالم اهللا 

الذي سيكون بحر هذه الدراسة تتبادر إلى ذهنه الكثير  –عز وجل -والقارئ لكتاب اهللا   

ولماذا اسـتخدمت هـذه    ؟الصيغ المشتقة من الجذر نفسه وتعددت لماذا تباينت، التساؤالتمن 

ـ  ؟ل تتساوى هذه الصيغ في داللتهاوه ؟الصيغة دون تلك في هذا المقام أو ذاك ا الفـرق  ـوم

ولم يأت كـذلك  ، ولماذا جاء الفعل هنا مضعفا ؟وأي الصيغ تتناسب مع هذا المقام أو ذاك ؟بينها

وثالثـة بأنـه    "غفـور " ومرة أخرى بأنه، مرة "غافر"لماذا يصف اهللا سبحانه نفسه بأنه  ؟هناك

من غير ذلك و ؟تتفاوت هذه الكلمات في معانيها وهل ؟وعالم، وعليم، ولماذا هو عالم ؟ "غفّار"

  .التساؤالت التي تحتاج إلى دراسة وتفكر

وذلك ألن هذا ، في القرآن دراسة أولىأما مشكلة البحث فتأتي من باب كون هذه الدراسة       

ولم يدرس من الناحية الصرفية ، درس إال من الناحية البالغية وبشكل غير موسعالموضوع لم ُي

وعلى بعض ما جاء ، د على المجهود الشخصي في الدراسةلذلك فإن البحث سيعتم، اللية قطالد

 .في بطون أمهات الكتب التي تحمل بعض اإلشارات المرتبطة بالموضوع

ولم تـوف  ، والجدير بالذكر أن الدراسات التي تحدثت عن صيغ المبالغة جاءت متفرقة

ال ، وشروح األلفيـة ، والجمل للزجاج، تاب سيبويهك :فالمطلع على كتب النحو مثل، البحث حقّه

األمر الذي كان سببا آخر الختيار هذا ، يكاد يجد سوى عرض بسيط ألوزان المبالغة المشهورة

أحمد حسن حامد  :وكل ذلك كان بإيعاز من األستاذ الدكتور، ليكون محورا لدراستي، الموضوع

وضرورة عرضها في ، وأهميتها، الدراسةحيث كشف لي مسالك هذه ، وتوجيهه –حفظه اهللا  –

  .ويجمع أشتاتها، كتاب متخصص يدرس أبعادها

راسة أحد من خالل دومن هنا تأتي أهمية هذه الدراسة إذ إنها تجيب عن هذه التساؤالت       

ورأيت ، والتي تتعلق بطبيعة البناء الصرفي المستخدم في السياق القرآني، األبعاد الداللية المهمة

  .ودراستها، جديرة بالدراسة فقمت بإعداد مشروع الدراسة أنها
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 -بـإذن اهللا   –يقوم سالمنهج التكاملي الذي  -إن شاء اهللا  - سيكونأما منهج الدراسة  ف  

وذلك من خالل استقراء أوزان المبالغة في القـرآن   .والتحليل والنقد، صاءواإلح، العرضعلى 

  .الكريم وتصنيفها

   :فصولخمسة  الهدف قّسمت الرسالة إلىولتحقيق هذا        

، وعند اللغويين والبالغيين العـرب ، اللغة واالصطالح في كان األول في مفهوم المبالغة      

والخـالف بـين   ، كما يدرس أحكام صيغ المبالغة في االشتقاق والعمـل ، وموقفهم من المبالغة

  .يين أنفسهموبين البصر، البثرين والكوفيين في أحكام إعمالها من جهة

 :واألسـاليب ، في الصيغ في طرائق المبالغة في القرآن الكريم أما الفصل الثاني فيبحث

  .لغوية وبالغية

يصنّف أوزان المبالغـة   حيث وأزانها، لصيغ المبالغة إلحصائيفهو المعجم  :اما الثالث

لكـريم مـن   وكثر ة ورودها في القرآن ا، في القرآن الكريم في جداول حسب أوزانها من جهة

  .ورة مكية أو مدنية من جهة ثالثةوباعتبار الس، جهة أخرى

أهـم اآلراء التـي   ويعرض  –سبحانه  –المبالغة في صفات اهللا الفصل الرابع  يناقشو 

  .-سبحانه –وصف الحق  مبالغة فيلويبين هذا الفصل ما جاء من أوزان ا، تناولت هذه القضية

كل األلفـاظ  حيث يدرس داللة  لية ألوزان المبالغةالدراسة الدال فهو  األخيرأما الفصل 

ى مدمبينا التي جاءت على أوزان المبالغة في القرآن الكريم سواء أكانت قياسية أم غير قياسية 

  .التقائه مع الوزن العام للصيغة

غير ، إذ إن الكمال هللا وحده، وال أدعي أنني أحطت بكل صغيرة وكبيرة في هذه الرسالة      

   .ولي أجر المجتهد إن شاء اهللا، وإن أخطأت فمن نفسي، بذلت جهدا فإن أصبت فمن اهللاأنّي 
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  .عند البالغيين واللغويين العربومفهوم المبالغة لغة واصطالحا : أوال

  :المبالغة لغة -1

يان معنى المبالغة في اللغة ال بد من الوقوف على بعض المعـاني التـي وردت فـي    لتب      

بلغ الشيء يبلغ بلوغـا  " من :فقد جاء في اللسان  المبالغة  )بلغ(المعاجم العربية للجذر اللغوي 

والبالغ من يتبلّغ به وُيتوّصل إلـى  ...وصل إلى مراده :وتبلّغ بالشيء.. .وصل وانتهي :وبالغا

تقول له في هذا بالغ وُبلغـة وتََبلّـغ أي   .. .والبالغ الكفاية، ما بلغك :والبالغ، لمطلوبالشيء ا

 :والـبالغ  )1(]َورَِسالَاِتِه ِإلَّا َبلَاغًا ِمَن اللَِّه[ :اإلبالغ وفي التنزيل :والبالغ، كفاية وَبلّغت الرسالة

وبلَّغ الفارس إذا مد .  .د في األمرإذا اجته :بالغ يبالغ مبالغة وَبالغا.. .وكذلك التبليغ، اإليصال

وبلغت ، احتلم كأنه بلغ وقت الكتاب عليه والتكليف :وبلغ الغالم، يده بعنان فرسه ليزيد في جريه

أي  )2(]فَِإذَا َبلَغَْن َأَجلَُهـنَّ [ :وصلت إليه وكذلك إذا شارفت عليه ومنه قوله تعالى :المكان بلوغا

وشـيء  .. .حان إدراك ثمرها :غت النخلة وغيرها من الشجروبل.. .انتهى :وبلغ النبت، قاربنه

ِإنَّ [ :بالفتح أي بالغ من قوله تعالى، أمر اهللا بلْغٌ :ويقال .وقد بلغ في الجودة مبلغا، بالغ أي جيد

اقته وأحمق َبلْغٌ وبِلْغٌ أي هو في حم.. .نافذ يبلغ أين أريد به :وأمر بالغٌ وَبلْغٌ، )3(]اللََّه َباِلغُ َأْمرِِه

والمبالغة أن تبلغ في األمـر  ، أي مؤكدة :وقيل يمين بالغة.. .وقيل بالغ في الحمق، يبلغ ما يريد

  .)4("أي جّيد :وأمر بالغ.. .أي ُجهد :بلغَ فالن :ويقال، جهدك

ـ ، ل إليـه ـوص :بلغ المكان بلوغا" :اء في تاج العروسـوج       ومنـه قولـه    .ىـوانته

فَـِإذَا  [ :وله تعالىـومنه ق، شارف عليه :أو َبلَغَه، )5(]يِه ِإلَّا بِِشقِّ الَْأنْفُسِِغلَْم تَكُونُوا َباِل[:تعالى

االنتهاء إلى أقصى المقصد والمنتهى مكانا أو  :البلوغ واإلبالغو.. .، أي قاربنه )6(]َبلَغَْن َأَجلَُهنَّ

فمـن  ، وإن لم ينته  إليه، ورّبما يعبر به عن المشارفة عليه، أو أمرا من األمور المقّدرة، زمانا

                                                 
 23: سورة الجن)1(

  234: سورة النساء)2(

 3:سورة الطالق)3(

 )بلغ: (نظور، لسان العربابن م) 4(

 . 7: سورة  النحل)5(

 234:سورة النساء )6(
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أما  قوله ، أي منتهية في التوكيد، )1(]َأْيَماٌن َعلَْينَا َباِلغَةٌ[...وبلغ أربعين سنة، بلغ أشده :االنتهاء

 )رجل بِلْغٌ ِملـغٌ ( :وقال الفّراء.. .فللمشاركة )2(]فَِإذَا َبلَغَْن َأَجلَُهنَّ فََأْمِسكُوُهنَّ بَِمْعُروٍف[ :تعالى

الفصـيح الـذي يبلـغ بعبارتـه كنـه ضـميره ونهايـة         :والبليغ، تناه في الخباثةأي خبيث م

 :بالغ يبالغ مبالغة وبالغا بالكسر.. .وهما اإليصال، االسم من اإلبالغ والتبليغ :والبالغ...مراده

.. .مد يده بعنان فرسه ليزيد فـي جريـه   :وبلَّغ الفارس تبليغا.. .إذا اجتهد في األمر ولم يقّصر

به (وتبلّغت ، إذا تكلّف إليه البلوغ حتى بلغ :وتبلّغ المنزل.. .اكتفى به ووصل مراده :بكذاوتبلغ 

تعـاطى البالغـة أي   : وتبالغ في كالمـه ، تناهى:وبالغ فيه الهم والمرض.. .أي اشتدت: )العلة

  .)3("الفصاحة وليس من أهلها

له في األمر بالغ وُبلغـةٌ  ":ومما يقول، ولم يزد صاحب التهذيب جديدا على ما ورد سابقا     

 :بلغ الغالم والجاريـة  :ويقال.. .ما يتبلَّغ به وال فضل فيه :البلغة من القوت.. .أي كفاية :وتبلّغ

  .)4("إذا أدركا

  )5("أن تبلغ من العمل ُجْهدك :المبالغة" :وفي معجم العين  

والمنتهى مكانـا  البلوغ والبالغ االنتهاء إلى أقصى المقصد " :وجاء في مفردات الراغب

  .)6("أو أمرا من األمور المقّدرة، أو زمانا، كان

                                                 
 39:سورة القلم )1(

 2:سورة الطالق )2(

 –، دار مكتبـة الحيـاة   6تاج العروس من جواهر القـاموس م : الزبيدي، محمد مرتضى الزبيدي الحسيني الواسطي )3(

 ).بلغ. (لبنان –بيروت 

عبد العظيم محمود و محمد علي النجار، : ، تحقيق األستاذين8تهذيب اللغة، ج: داألزهري، أبو منصور محمد بن أحم )4(

 ).بلغ: (الدار المصرية للتأليف والترجمة

  4/421، الهالل مهدي المخزومي، وإبراهيم السامرائي، دار ومكتبة : الفراهيدي، أبو عبد اهللا الخليل بن أحمد، تحقيق) 5(

  المفردات في غريب القرآن، : بن محمد المعروف بالراغب األصفهاني األصفهاني، أبو القاسم الحسين )6(

 .60لبنان، ص –تحقيق وضبط محمد سيد كيالني، دار المعرفة، بيروت      
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وتبلّغ .. .أي جّيد :وشيء بالغ، مبالغ فيه :وثناء أبلغ.. ." :ويقول صاحب القاموس المحيط    

وبالغ فـي أمـري لـم    ، اشتدت :وبه العلة، والمنزل تكلّف إليه البلوغ حتى بلغ، اكتفى به :بكذا

  .)1("يقّصر

والمبالغة عند أهل اللغة أن يدعى لشيء وصف يزيد على " :ب قطر المحيطويقول صاح

  .)2("ما في الواقع 

  :ويتضح مما سبق أن المبالغة مأخوذة من عدة معان منها      

  .الوصول واالنتهاء إلى الشيء المطلوب والمشارفة عليه: أوال

    .االكتفاء بالشيء دون الزيادة عليه: ثانيا

  .واالشتداد في المرض، ي العملالمشقة ف :ثالثا

  .الزيادة في الجري: رابعا

  .والتوّصل إلى المراد، النفاذ في األمر: خامسا

  .تأكيد األيمان: سادسا

  .التكلف واالجتهاد في األمور وعدم التقصير بها:سابعا

  .وبلوغها غايتها القصوى، التناهي في الصفة :ثامنا

  .زمانا أو مكانا تجاوز الحد والمطلوب في األمور :تاسعا

حظ مما سبق التقاء هذه المعاني اللغوية عند عدة معـاني يمكـن إدراجهـا ضـمن     لون

   :مجموعتين

                                                 
 ).بلغ: (مصر –، مؤسسة فن الطباعة 3القاموس المحيط، ج: الفيروز أبادي، مجد الدين )1(

 ).لغب: (قطر المحيط، مكتبة لبنان: البستاني، بطرس )2(
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  )والمشقة، واالكتفاء، والوصول، المشارفة(: أوال

  ).وتجاوز الحد، والتكلّف، واالجتهاد، والزيادة، والقدرة، النفاذ(: ثانيا

والزيادة والتأكيد في األعمـال أو  ، ى الغاية والكفايةالوصول إل :فالمبالغة في اللغة تعني      

 :فقولنا.أو وصفا، واالجتهاد في االنتهاء إلى أقصى المقصد والمنتهى مكانا أو زمانا، والـاألق

زاد عن ، أما قولنا بالغ فالن في األكل أو الشرب، غ فالن غايته أي وصل إلى غايته ومرادهـبل

فالمبالغة عدم االقتصار علـى الغايـة المنشـودة والهـدف     وعليه ، حاجته في األكل والشرب

   .بل تجاوز ذلك والزيادة عليه، المطلوب

  :المبالغة في اصطالح البالغيين واللغويين العرب

  :المبالغة عند البالغيين العرب -2 

وقـد انصـب    كثيرةً فوه تعريفاٍتلقد تناول القدماء من البالغيين موضوع المبالغة وعّر

والتشبيه ، في أثناء معالجتهم لقضية المبالغة على المبالغة الواقعة في الشعر بشكل عاماهتمامهم 

، إال بعض إشارات قليلة، فلم يكن لمبالغة اللفظة المفردة مكان في جل دراساتهم، ل خاصـبشك

ومـن  ، كما أنهم اكتفوا في أثناء حديثهم بالنزر اليسير فيما يتعلق بموضوع المبالغة من ناحيـة 

  .حية أخرى فقد تعرضوا إلى المبالغة كل من زاويته الخاصة فالمبالغةنا

َأنَّ اللََّه لَُه  َألَْم تَْعلَْم[:ففي قوله تعالى، تمام القدرة واستحكامها":تعنيالزجاج فالمبالغة عند      

فمـا كـان   ، مهاتمام القدرة واستحكا :ومعنى الملك في اللغة :يقول، )1(]ُملُْك السََّماَواِت َوالَْأْرضِ

وأصل هذا من ، ...كك فهو ِملْمما يقال فيه ماِل، وما نالته القدرة، مما يقال فيه َمِلٌك سمي الُملْك

 فـالن "إمالك " شهدنا، ومن هذا قيل التزويج، إذا بالغت في عجنه )َملَكْتُ العجين أْملُكُه( :قولهم

  .)2(أي شهدنا عقد أمر نكاحه وتشديده

                                                 
 107: سورة البقرة )1(

 1418القاهرة،  -عبد الجليل عبده شلبي، دار الحديث: معاني القرآن وإعرابه، تحقيق: الزجاج، أبو اسحق بن السري )2(

  1/168، 2ط ،م،1997 –
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والعرب " :يتناول موضوع المبالغة من خالل تناوله لفن التشبيه ويقولأما المبرد ف        

والتشبيه ، والتشبيه المقارب، والتشبيه المصيب، منها التشبيه المفرط.. .تشبه على أربعة أضرب

، هـو كاألسـد   :وللشـجاع ، هو كـالبحر  :قولهم للسخي، فمن التشبيه المفرط المتجاوز، البعيد

ويتضح أن المبرد ينظر إلى المبالغة من المنظار الذي ينظر  )1("نجم سما حتى بلغ ال :وللشريف

، وإفراط فـي الوصـف  ، منه قدامة والعسكري فما المبالغة عنده سوى خروج عن الحد والغاية

  .وتجاوز للمألوف

 .وإغـراق ، أما قدامة بن جعفر فقد أفرد للمبالغة مبحثا مستقال عن درجاتها مـن غلـو  

أن يذكر الشاعر حاال من األحوال في شعر لو وقف عليها ألجزأه ذلـك  " :هفمفهوم  المبالغة عند

الغرض الذي قصده فال يقف حتى يزيد في معنى ما ذكره من تلك الحال ما يكون أبلـغ فيمـا   

   :قصد له وذلك مثل قول عمير بن األبهم التغلبي

  ]الوافر[                                                                         

  َونُكْرُِم َجاَرنَا َما َداَم ِفْينَا               َونُتْبِْعُه الكََراَمةَ َحْيثُ َمــاال                

من األخالق الجميلة الموصوفة وإتباعهم إياه الكرامة حيث كـان   ، ما دام فيهم، فإكرامهم للجار

    :خُْضرّيومن ذلك قول الحكم ال، من المبالغة في الجميل

  ]الطويل[                                                                        

  و غَْرثاُن أْعَجفُ ِمن الكلبِ وْه    بِالِقَرى       وأقَْبَح ِمْن ِقْرٍد َوَأْبخََل                

 :لغة في هجائـه قولـه  فقد كان يجزئ في الذم أن يكون هذا المهجو أبخل من الكلب ومن المبا

  )2(")الجائع النحيف(وهو غرثاُن أعجف 

                                                 
 .2/101. بيروت -الكامل في اللغة واألدب، مكتبة المعارف : المبرد، أبو العباس محمد بن يزيد المعروف بالمبرد )1(

، مكتبـة الخـانجي   1نقد الشعر، تحقيق كمال مصـطفى، ط : ابن جعفر، أبو الفرج قدامة بن جعفر بن قدامة بن زياد )2(

 141:م، ص1963بمصر 
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ومن خالل ما سبق يتضح أن قدامة يرى أن المبالغة عدم االكتفاء بالمعنى الذي يتطلبه    

، وإنما هي تجاوز هذا المقام إلى مقام أرفع وأكبر إلضافة المزيـد مـن البيـان   ، مقام الحديث

  .والتكثير في الوصف

المبالغـة  " :سكري فهو يدور في تعريفه للمبالغة في فلك قدامة فيرى أنأما أبو هالل الع  

، وال تقتصر في العبارة عنه على أدنـى منازلـه  ، وأبعد نهاياته، أن تبلغ بالمعنى أقصى غاياته

 ْمـلٍ تَذَْهُل كُلُّ ُمْرِضَعٍة َعمَّا َأْرَضَعتْ َوتََضُع كُـلُّ ذَاِت حَ  يْوَم[ :ومثاله في القرآن، وأقرب مراتبه

تذهل كل امرأة عن ولدها لكان بيانا :ولو قال" ،)1(]َحْملََها َوتََرى النَّاَس ُسكَاَرى َوَما ُهْم بُِسكَاَرى

ألن المرضعة أشفق على ولدها لمعرفتهـا   ؛وإنما خص المرضعة للمبالغة، حسنا وبالغة كاملة

  .)2("وأشغف به لقربه منها ولزومها له، بحاجته إليها

على جهة التغيير من أصل اللغة "الداللة على كبر المعنى " :رماني فيرى أن المبالغةأما ال      

، فعـال "والتغيير عن أصل اللغة لإلبانة إما أن يكون بالصيغ القياسية الصرفية كـ، لتلك اإلبانة

  .)3("وإما بتغيير الصياغة" وغيرها، وفعول، ومفعال

 َوالشَُّعَراُء[:اإلبعاد في الغاية ففي قوله تعالى" :ويعرف الشريف الرضي المبالغة بقوله هي     

ووصف الشعراء بالهيمان فيـه  .. .يقول" )4(]َألَْم تََر َأنَُّهْم ِفي كُلِّ َواٍد َيهِيُموَن* َيتَّبُِعُهُم الْغَاُووَن 

يهيمـون  " ألن قوله سـبحانه ، واإلبعاد في غاياتها، فرط مبالغة في صفتهم بالذهاب في أقطارها

   )5(.)و يسيرون، يسعون(لغ في هذا المعنى من قوله أب"

                                                 
 2: سورة  الحج )1(

 .287ص: 1الصناعتين الكتابة والشعر، ط: العسكري، أبو هالل الحسن بن عبد اهللا بن سهل )2(

، دار المعـارف،  3محمد زغلول سـالم، ط .النكت في اعجاز القرآن، تحقيق د: بن عيسىالرماني، أبو الحسن علي  )3(

 .96ص

 .225-224سورة الشعراء  )4(

الشريف الرضي، محمد بن الحسين، تلخيص البيان في مجازات القرآن، تحقيق محمد عبد الغني حسن، ط الحلبـي،   )5(

 .259م، ص1995
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خُِلقَ الِْإنَْساُن [:الكثرة والشدة يقول في قوله تعالى :والمبالغة عند الشريف المرتضي تعني"     

المبالغة في وصف اإلنسان بكثرة العجلة وأنه شديد  -فيما يعني –أن معنى القول " )1(]ِمْن َعَجلٍ

كمـا   )2("،لهٌج باستدناء ما يجلب إليه نفعا أو يدفع عنه ضررا، األمور االستعجال لما يؤثره من

  .والقدرة والكثرة في الفعل، م والشدةظَتعني المبالغة عنده الِع

أحدهما أزيـد  ، أن يقصد المتكلم معنى يعبر عنه لفظتان" :أما ابن القيم فيرى أن المبالغة       

حروفها عن األخرى قصدا منه إلى الزيادة في ذلـك   فيذكر الكلمة التي تزيد، بناء من األخرى

، وأبلغ من خشن وعشب، في المعنى أكثر َنشَْوشَواخْ، بشَْوشَالمعنى الذي عّبر عنه ولهذا إن اْع

ولهذا قـال   )3("فإن ستّار أبلغ من ساتر وغفّار أبلغ من غافر، ولهذا وقعت الزيادة بالتشديد أيضا

  .]غِْفُروا َربَّكُْم ِإنَُّه كَاَن غَفَّاًرافَقُلْتُ اْستَ[ :سبحانه وتعالى

  :المبالغة عند اللغويين العربمفهوم  -3

اسم مشـتق  " تكاد كتب النحو والصرف تجمع على مفهوم اسم الفاعل فهو عند أهل اللغة  

  .)4("ما دل على الحدث والحدوث وفاعله وهو، يدل على معنى مجرد

ات البنيوية المشتقة من الفعل لغرض داللي معّين ال يدل فاسم الفاعل إذا هو أحد التفرع       

وبالحدوث ما يقابل الثبوت ، معنى المصدر" عليه الفعل بحد ذاته ويقصد بالداللة على الحدث فيه

فالقيام ليس ، وعلى الحدوث أي التغير، اسم فاعل يدل على القيام وهو الحدث -مثال– )قائم(فـ 

  .)5("الفاعل أي صاحب القيامل على ذات ويد، مالزما لصاحبه

                                                 
 37: سورة األنبياء )1(

  465/ 1رر الفوائد ودرر القالئد، غ: تضي، علي بن الحسينالشريف المر )2(

الفوائد المشوق إلى علوم . ابن القيم، شمس الدين بن عبد اهللا محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي المعروف بابن القيم) 2(

 .106لبنان، ص -القرآن وعلم البيان، دار الكتب العلمية، بيروت

  10: سورة نوح) 3(

، دار إحيـاء  5أوضح المسالك إلى ألفية بن مالك، تحقيق محمد محيي الدين عبـد الحميـد ط  : بن هشاماألنصاري، ا )4(

 .248م، ص1966بيروت،  –التراث العربي 

 .46ص. م1981 -هـ 1401، 1معاني األبنية في العربية، ط. فاضل صالح. السامرائي، د )5(
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إذا محولة أو منقولة من الفعل لتحمل دالالت إضافية كالداللة علـى  اسم الفاعل فصيغة        

فالفعل كما نعلم يـدل علـى الحـدوث والتغيـر     ، من قام بالفعل والداللة على الدوام في الفعل

فـي  ":هذا يقول ابـن جنـي  وفي ، ومن هنا فإن النقل والتحول ُيكسب دالالت إضافية، والتجدد

فـاللفظ  ، وإما جنسا إلـى جـنس  ، المبالغة ال بد أن تترك موضعا إلى موضع إما لفظا إلى لفظ

وكذلك رجل ُحّسان ، فُعراض إذا أبلغ من عريض )عريض(ُعراض فهذا قد تركت لفظ  :كقولك

وهـو   )كَُرَم(لى وكُّرام أبلغ من كريم ألن كريما ع، يءِضوَو ٌنَسَح :وُوّضاء فهو أبلغ من قولك

فإذا أردنا أن نبالغ في هـذا الوصـف   " )1("ا أشد مبالغة من كريمفهذ، هوكُرام خارج عن، الباب

فإذا أفـرط  ، وعريض وُعراض، وكبير وكُبار، نحو طويل وطُوال )فُعال(إلى  -فعيل  -حّولناه

ـ  وا أْنُبجَِع ْلَب[ :قال تعالى، وحسَّان، فّعال ككُّبار :في الزيادة قيل ـ  ٌرنـذِ م ُمُهاَءَج ـ فَ منُهِم ال قَ

  .)2(]بْيجَِع يٌءرون هذا شَالكاِف

فانظر إلى الفرق بين التعبيرين ففـي   )3(]َأَجَعَل الَْآِلَهةَ ِإلًَها َواِحًدا ِإنَّ َهذَا لَشَْيٌء ُعَجاٌب[ :وقال

بأن  فافتتح اآلية باالستفهام اإلنكاري وأكده )ق( سورةقيل أن العجب أكثر مما في  )ص( سورة

  ).ُعجاب(إلى  )عجيب(وعدل من ، والالم

ففيهـا يظهـر    )ص(سـورة  أما ، كان العجب من مجيء منذر من بينهم )ق(سورة في 

ألنهـم   ؛وال شك في أن عجبهم في الثانية أبلغ، المشركون عجبهم من توحيد اآللهة ونفي الشرك

ويـردهم إلـى   ، الشركرك بل إن اإلسالم جاء أول ما جاء ليردعهم عن ـقوم عريقون في الش

  .)4("التوحيد

                                                 
 .268-267- 3/46الخصائص، : ينظر، ابن جني، أبو الفتح عثمان )1(

 2:سورة  ق)2(

 5:ص  )3(

 .98ص: السامرائي، معاني األبنية في العربية) 4(
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إلى أوزان خمسة ، للداللة على الكثرة والمبالغة في الحدث" نفسها )فاعل(وتحول صيغة        

 .ارـَحنْكِم :وِمفعال .ابّروشَ، كأكّال، بتشديد العين :وهي  فّعال، تسمى صيغ المبالغة، مشهورة

  .)1("كَحِذر :لفاء وكسر العينوفَِعل بفتح ا، كسميع :يلِعوفَ .ورفُغَكَ :ولُعوفَ

 فنقل صيغة اسم فاعل إلى أحد األوزان السابقة يحوله إلى ما يعرف بصيغ المبالغة وهي 

يد المعنى أسماء تشتق من الفعل الثالثي الالزم أو المتعدي للداللة على معنى اسم الفاعل مع تأك"

مـن لفـظ    المأخوذاللفظ  :بالمشتق فهي إذا إحدى المشتقات والمقصود )2("وتقويته والمبالغة فيه

 .آخر مع توافقهما في الحروف وترتيبها كالضارب والضرب

نلحظ أن اللغويين يرون المبالغة من زاوية مبالغة اسـم الفاعـل وهـي المبالغـة فـي      

-إال أنها تصب في المعنى ذاته فالمبالغة عند سـيبويه ، وقد تعددت تعريفاتهم للمبالغة، الوصف

فتلحـق  " ،)فََعلْـتُ (فيقول في باب ما تكثّر فيه المصدر مـن  ، داء الفعل بكثرةمرادفة أل -مثال

وذلـك قولـك فـي    ، حين كثّرت الفعل، كما أنك قلتَ  في فََعلْتُ فَعَّلْتُ، الزوائد وتبنيه بناء آخر

 :في الجوالنو، دادْرالتَ :وفي الرَّدِّ، التَّْصفاق :وفي الَصفق، عابلْالتَ :وفي اللعب، ذارْهالتَ :الهذْر

بنيـت  ، ولكن لما أردت التكثير، وليس شيء من هذا مصدر فَّعلْتُ، والتّيسار، والتَّفعال، والالتَّْج

  .)3("ا كما بنيت فَعلتُ على فَعَّلْتُالمصدر على هذ

زيادة في المعنى تقتضي زيادة في بناء اللفظ فـإذا  " :أما ابن جني فيرى أن المبالغة          

  .)4("اللفظ هذه الزيادة لزيادة معناه ّمال فزادوا فيوُج، ّضاءُو :قالوا، ذلكلغة أرادوا المبا

ومن كل ما سبق نستطيع أن نتبين اتجاهين في تعريف المبالغة عن القـدماء أولهمـا           

المبالغة عند أهل اللغة هـي أن  " وثانيهما المبالغة في اللفظ أو الصفة فـ، المبالغة في الوصف

، شيء وصف يزيد على ما في الواقع وهي ضربان أحدهما المبالغة في الصفة كضّرابُيّدعى ل

                                                 
 .78م، ص1982 -هـ 1402، 16شذا العرف في فن الصرف، ط: الحمالوي، أحمد بن محمد بن أحمد )1(

 .128ص. م1996 -هـ 1416بيروت،  –، عالم الكتب 2إميل بديع، معجم األوزان الصرفية، ط.يعقوب، د  )2(

 –، بيروت 1إميل بديع يعقوب، ط.الكتاب، علق عليه ووضح هوامشه وفهارسه د: سيبويه، عمرو بن عثمان بن قنبر )3(

  125/ 1: م1999 -هـ 1420لبنان، دار الكتب العلمية، 

 .3/266ابن جني، أبو الفتح عثمان، الخصائص،  )4(
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أما المبالغة في الوصف فهي عدم االكتفاء  .)1("والثاني المبالغة في الوصف، وِمفضال، وعالمة

بالصفة التي توصل المعنى المحدد للسامع أو القارئ بل تتجـاوزه إلكسـاب دالالت إضـافية    

أما المبالغة في الصفة فهي التي تقابل مبالغة اسم الفاعل وهي المبالغة الخاصة ، يتطلبها المعنى

  .باللفظة المفردة والتي تحصل نتيجة العدول من صيغة إلى أخرى

هي مصدر من قولك بالغت " :ويلخص صاحب الطراز مفهوم المبالغة عند القدماء بقوله      

هي أن تثبت للشيء  :في مصطلح علماء البيانو، في الشيء مبالغة إذا بلغت أقصى الغرض منه

أو ، إما علـى وجـه اإلمكـان أو التعـذر    ، وصفا من األوصاف تقصد فيه الزيادة على غيره

أن تثبت للشيء وصفا من األوصاف عام يندرج فيه ما فيه مبالغة وما لـيس   :فقوله، االستحالة

فإن حقيقة المبالغـة  ، ا ليس كذلكيخرج عنه م، وقوله تقصد فيه الزيادة على غيره، فيه مبالغة

وسـائر  ، والحمد والشـكر ، عام في المدح والذم :وصفا من األوصاف :وقوله، الزيادة ال محالة

يشـمل   :إما على جهة اإلمكان أو التعذر أو االستحالة :وقوله، األوصاف التي يمكن فيها الزيادة

وسيأتي ذكرها في ، إلخ...ن إغراق وغلووأنواع المبالغة يقصد بها درجاتها م .)2("أنواع المبالغة

  .مبحث خاص في هذه الدراسة

زيـٌد   :فقولك، كثرة والمبالغة في الحدث وتأكيدهصيغ المبالغة محولة للداللة على ال نإذ  

فهـذا   .زيد ضروب عمرا :أما قولك، يدل على وقوع الفعل من زيد مرة واحدة .ضارب عمرا

ويجوز أن يعد هذا من " غ من فاعل في الداللة على الكثرةأبل )فعول(فـ ، يدل على تكرار الفعل

، وضـارب ، ضـارب ( :ناب عن قولك )ضروب(فإن أصله وضع لذلك فإن ، أنواع االختصار

وإذا أردنا الداللة على كثرته ، يدل على حدوث الفعل مرة واحدة )راحم( :وقولنا  .)3()وضارب

، وخـاذل (و  )وعـالم ، وعليم، عالم(و  )روغفّا، غفور، غافر( :ومثله )رحمن أو رحيم( :قلنا

  ).ويئوس، يائس(و  )وخذول

                                                 
 ).بلغ(محيط المحيط، مكتبة لبنان، . البستاني، بطرس )1(

الطراز المضمن ألسرار البالغة وعلوم خصـائص اإلعجـاز، دار   . علوي، يحيى بن حمزة بن علي ابراهيم اليمنيال )2(

 .3/116. الكتب بيروت

بيـروت،   –البرهان في علوم القـرآن، دار المعرفـة للطباعـة والنشـر     . الزركشي، بدر الدين محمد بن عبد اهللا) 3(

  .2/502.لبنان
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، والمتأمل لهذه األلفاظ التي تدل على الكثرة يجدها تختزن المعنى الكثير في اللفظ القليل  

، وهذا ضرب من ضروب البالغة، أن تبني المعاني الكثيرة في األلفاظ القليلة :وهذا هو اإليجاز

  .فال عجب إذا أن تكثر في القرآن الكريم، بالغة القول وعليه فالمبالغة من ضروب

) 1(]ِإنَّا َهَدْينَاُه السَّبِيَل ِإمَّا شَـاِكًرا َوِإمَّـا كَفُـوًرا   [:ومن هذا قوله تعالى في سورة اإلنسان      

ووصـف اإلنسـان   ، يدل على الشكر القليل الذي يقوم به اإلنسان )شاكرا(فاستخدام اسم الفاعل 

فـإن  " كان ال بد له من استخدام صيغة مختلفة عن صيغة اسم الفاعل، عم اهللابأنر الكفبأنه كثير 

يال مما ألنه مهما فعل فإنه ال يؤدي جزءا ضئ، بالقياس إلى فضل اهللا عليه )كفورا(اإلنسان يعد 

  .وفي هذا إعجاز بالغي في المخالفة بين الصيغتين )2("يجب عليه من طاعة وعبادة

  :ن والبالغيين من المبالغةموقف اللغويي -4

كما أسلفنا القول فقد تناولت المبالغةَ تعريفاتٌ كثيرة و مختلفة وهي بمعناها العام تجـاوز        

حتى وإن رفضها بعـض  ، وهي واقعة ومقبولة ال محالة، والزيادة في المعنى أو الوصف، الحد

ولكن يشترط فيها التوسط ، البيان لوجودها في القرآن الكريم وفي" وذلك ؛اللغويين أو البالغيين

  )3("فُيقبل منها ما يجعل الكالم لطيفاً عذباً قريباً إلى النفوس محبباً ؛فال إفراط وال تفريط

وقـف  " -مـثال –فالجاحظ ، ونشير هنا إلى موقف بعض اللغويين والبالغيين من المبالغة     

ذا الحال عند أبي العباس ثعلب فخيـر  وك )4("ي المبالغة بين اإلفراط والتفريطموقف االقتصاد ف

كمـا  ، ورأى بعض النقاد أن المبالغة أحسن من االقتصار على األمر الوسط )5("األمور أوساطها

 ؛أما ابن األثير فقد نصـر المبالغـة   .وما جرى مجراها في المبالغة )كاد(اشترط البعض وقوع 

   .)6("ألن أحسن الشعر أكذبه بل أصدقه أكذبه

                                                 
 3: سورة اإلنسان )1(

 .118ص: عمان –، دار عمان للنشر 1شوهد اإلعجاز القرآني، دراسة لغوية داللية، ط. عودة، أبو عودة.د )2(

 .121-3:119: العلوي، الطراز )3(

 .256:م، ص1968لبنان،  –ينظر الجاحظ، البيان والتبيين، الشركة اللبنانية للكتاب، بيروت  )4(

 .463-462ص : العمدة: ينظر ابن رشيق )5(

 .2/316: م1939 يي الدين عبد الحميد، ط الحلبي،محمد مح: المثل السائر، تحقيق: األثير، ضياء الدين بن األثير ابن) 6(
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 ،ا ال يمكن رفض المبالغة القترانها بالكذب ومنافاتها الصدق؛ فهي ليسـت كـذباً  ومن هن     

فغايتها زيادة المعنى وتقويته ال تزييفه وقلب الحقائق وتغييرها؛ فهي تعبر عن العواطف التـي  "

  )1("تقصر اللغة عن التعبير عنها

أعذب الشـعر  :(القائلة ولعل بعض النقاد قد قبلوا الكذب في الشعر ومن هنا شاعت العبارة    

  )2("بل مهمتهم التخييل، ألن الشعراء غير مطالبين بتقديم حقائق عقلية منطقية" ؛)أكذبه

  .واشتقاقها، وأحكامها، أوزانها :المبالغة :ثانيا

  :أوزان المبالغة -1

ا فليس كل ما جاء على زنة ـدها وأحكامهـة فاعل قواعـن صيغـلألوزان المنقولة ع  

فقد ورد في المسموع الذي ال " يحمل داللة مبالغة اسم الفاعل –مثال – )لِعأو فَ، لْيِعفَأو ، ّعالفَ(

مقتصرا في داللتـه المعنويـة علـى    ، يقاس عليه بعض صيغ المبالغة خاليا من معنى المبالغة

الخـالي مـن تلـك    ، فهو يدل على ما يدل عليه اسم فاعلـه ، المعنى المحدد الذي ال مبالغة فيه

  ]الطويل[                          :في قول الشاعر )ظلوم(المعنوية مثل كلمة  المبالغة

  َوكُلُّ َجَمالٍ للَزوالِ َمآلُُه        َوكُلُّ ظَلْومٍ َسْوفَ ُيْبلَى بِظاِلم                  

كثير وليس ، هو ظالم"ظلوم " إذ المقام هنا يقتضي أن يكون المراد من لفظ، فإنها ليست للمبالغة

ألن كال من االثنين سيلقى ظالما من غير أن يتوقف هذا اللقاء إال علـى مجـرد وقـوع     ؛الظلم

 :في قوله تعالى "فخور" وينطبق هذا على كلمة، الظلم من أحدهما دون نظر لقلة الظلم أو كثرته

ر ألن اهللا يكره صاحب الفخر فليس المراد هنا كثرة الفخ، )3(]ِإنَّ اللََّه لَا ُيِحبُّ كُلَّ ُمخْتَالٍ فَخُورٍ[

وكما سبق الذكر فإن أوزان المبالغة خمسة قياسـية  ، )4("بغير نظر إلى كثرة فخره أو قلته مطلقا

وربما رتّبـت هكـذا حسـب كثـرة     ، )وفَِعل، وفعول، وفَعيل، وِمفعال، فّعال( :مشهورة وهي

 الثالثي فلهذا قيل عنهـا  كما أن األصل في صيغة المبالغة أن تؤخذ من مصدر الفعل، استعمالها

                                                 
 145ص :البديع تأصيل وتجديد: ينظر سلطان، منير )1(

 .84ص: م1965البالغة تطور وتاريخ، ط دار المعارف، : ينظر، شوقي ضيف )2(

 18:سورة لقمان )3(

 .3/262: 4حو الوافي، دار المعارف بمصر، طحسن، عباس، الن )4(
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، ِفعِّيل بكسر الفاء :وقد سميت ألفاظ للمبالغة غير تلك الخمسة منها" )1("لة عن صيغة فاعلحوَُّم"

وفَُعلة بضـم ففـتح كهمـزة    ، بكسر وسكون كمعطير :وِمفِْعيل .وتشديد العين مكسورة كسكّير

، وكُبـار ، كطُـوال ، شـديدها بضم الفاء وتخفيف العين أو ت، وفُعال .كفاروق :وفاعول، ولمزة

  .)3(]َوَمكَُروا َمكًْرا كُبَّاًرا[ :ه تعالىـرئ قولـا قـوبهم )2("بالتشديد أو التخفيف

  :تنقسم أوزان المبالغة إلى قسمين رئيسين إذا

  :وهي األوزان الخمسة المشهورة: أوزان قياسية: أوال

  .ّيامق -جراح –وصاف  –شراب  –قتال  –عزام  –جبار  :نحو :فعال -أ

-وقرأ عمر بـن الخطـاب   ، وهو القائم على كل شيء أي المتكفّل به .بمعنى القّيوم :قّيام" و

، عالمة :نحو، وقد تُزاد التاء زيادة في المبالغة" )4("ال إله إال هو الحّي القّيام" :-رضي اهللا عنه

  )5("نّسابة، فهامة، مداحة

  .مسماح -معوان –منحار  –معطاء  –مفضال  –مقدام –عوارِم -ِمقوال:نحو: عالفِْم -ب

ـ ، وقَُولَة، رجل مقوال، كثير القول جّيده" :والمقوال هو بمعنـى  ، وقَـُؤول ، وِتقَْولَّـة ، والَىوتَِق

  )6("واحد

  )ومفَعل، مفعيل:(هما، وتشارك هذه الصيغة صيغتان تدالن على ما تدل عليه"

  

                                                 
شرح شذور الذهب في معرفة كالم العرب ومعه كتاب . ابن هشام، أبو محمد عبد اهللا جمال الدين األنصاري المصري )1(

 .392م، ص1965 -هـ 1385، 10منتهى األرب بتحقيق شرح شذور الذهب، محمد محيي الدين عبد الحميد، ط

 .78: رف في فن الصرفالحمالوي، شذا الع )2(

 22: نوح  )3(

، مطبعـة  1تحقيق إبراهيم مصطفى، وعبد اهللا أمين، ط: المنصف في التصريف، شرح أبي عثمان ابن جني: المازني )4(

 .3/63م، 1960 -هـ 1379مصطفى البابي الحلبي بمصر 

 –م 1998عمـان األردن،   –وزيع عبد الحميد مصطفى المغني في علم الصرف، ط، دار صفاء للنشر والت.السّيد، د )5(

 .205هـ، ص1418

 .3/50: ابن جني، المنصف )6(
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  )1(")كل صقعيذهب في (وِمصقَع ، و ِمشعر .مسكين، منطيق، معطير :نحو 

 – )كثير البيـع (بيوع  " –ولود  -نؤوم –صبور  –غفور  –شروب  –أكول : نحو :فعول -ج

  )3("هي الدجاجة الكثيرة البيض:بيوض"، )2( )كثير القول(قَؤول 

وامـرأة  ، وامـرأة صـبور  ، رجل صبور :ومفعال المذكر والمؤنث نحو، ويستوي في فعول" 

  )4("ورجل مذكار، مذكار

  .حفيظ –قدير  –بصير  –سميع  –عليم :ونح :فعيل -د

  )5(.هِكفَ –لَبِق  –فَطن  –م هِفَ –َحِذر  :نحو :لِعفَ -هـ

  .)ال يقاس عليها سماعيةأوزان (أوزان غير قياسة : ثانيا

يورد صاحب المعجم المفّصل في علم الصرف عشرين وزنا مستشهدا لكل وزن بمثال         

، في أصوات العربية ونحوها وصرفها أحد عشـر وزنـا  واحد وقد أورد منها صاحب المحيط 

  :في معجم األوزان الصرفية أحد عشر وزنا  منها )إميل بديع يعقوب(وكذلك أورد الدكتور 

  .ِتقتال :نحو :ِتفعال -1

  .تِكذّاب :نحو :ِتِفّعال -2

  .راوية :نحو: فاعلة -3

  .ناطور –فاروق  :نحو :فاعول -4

                                                 
 205ص: عبد الحميد مصطفى، المغني في علم الصرف.السّيد، د )1(

 .3/52: المنصف: ابن جني )2(

 3/58: ابن جني، السابق )3(

 205ص :  عبد الحميد مصطفى، المغني في علم الصرف. السّيد، د )4(

  م  1972-هـ1392، 1، ج1المحيط في أصوات العربية ونحوها وصرفها، ط.اكي، محمداألنط: ينظر )5(

  . د: راجي األسمر المعجم المفّصل في علم الصرف، مراجعة: بيروت، و ينظر –مكتبة دار الشرق    

  294ص : م 1993 -هـ  1413لبنان  -، دار الكتب العلمية بيروت1إميل بديع يعقوب ط   
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  .الطُو -ُعجاب  :نحو :فَُعال -5

فأما الجماعة فَِطوال بكسر الطاء ال غيـر   .وهو أشد طوال من الطويل.بمعنى طويل :والطُوال"

  كأنه حين تََدمَّى ِمْسَحلُه       وابتلَّ ماًء نحُرُه وكَفَلُه       :قال أبو النجم

  )1("ْعٌد طُواٌل ظَلَّ َدْجن يغِسلُهَج                              

  .كُّبار :نحو :فُّعال -6

  .نواحة –نّسابة  –عالمة  –فّهامة  –رّحالة  :نحو :فَعَّالة -7

  .غُفل :نحو :فُْعل ⎯8

  .حّول، قُلَّب :نحو :فُعَّل -9

إنّـك  ، ا ذا حنكة قال معاوية البنته هند وهـي تمّرضـه  بإذا كان ُمَجّر، رجٌل حوٌَّل قُلٌَّب :يقال"

  )2("ع لتقَلّبين حوَّال قُلّبا إن نجا من هول المطّلَ

  )3(نَْسيان –رحمان  :نحو :فعالن -0

  .ُضحكة –ُضْجَعة  :نحو :فْعلَة -11

هو الرجل كثير  :ُسؤلة، هو الرجل كثير النوم :نَُومة"-تبَعة  –لمزة  -ُهَمزة  :نحو :فَُعلَة -12

 .وهـو العّيـاب  ، هو الرجل كثير العيـب للنـاس   :ُعَيبة، هو الرجل كثير اللوم :لَُومة، المسألة

  ".العيابة أيضوا

    .كذُّبة :نحو :فُُعلَّة -13

                                                 
  3/52: نصفابن جني، الم) 1(

 49/ 3: ابن جني، السابق) 2(

 )نسي(مادة : المعجم الوسيط: كثير الغفوة والنسيان): بفتح النون، وتسكين السين(النَْسَيان ) 3(

 .57ص: ابن جنى، المنصف) 4(
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   )1(ِسرطيط :نحو:فعليل -14

          .قُّدوس:نحو :فُّعول -15

  )2(فروقة :نحو :فَعولة -16

           .َبّصيم :نحو :فَّعيل -17

  .ُسكَّيت :نحو :فُعَّيل -18

  .سكّير –صّديق  :نحو :ِفّعيل -19

  .كَْيذُبان :نحو:فَْيُعالن -20

     )3(حيسوب –  )بمعنى القّيام(قّيوم  :نحو :ْيعولفَ -21

  .ِمجذامة :نحو :ِمفْعالة -22

  .مطعن -مفر  -مكر  -محَرب  :نحو :ِمفَْعل -23

  .َمكْذَبان :نحو :َمفَْعالن -24

  .مكذبانة :نحو :مفعالنة -25

  )4(.منطيق –معطير  –مسكين  :نحو: ِمفعيل -26

  :ومن أوزان المبالغة

                                                 
 .كثير البلع سريعه:السرطيط   )1(

 .شديد الخوف: الفَروقة  )2(

 .الَحِذق في الحساب: الحيسوب )3(

المحـيط فـي   : األنطاكي، محمد:وينظر. 294ص: المعجم المفّصل في علم الصرف مراجعة: األسمر، راجي: ينظر )4(

 –، عـالم الكتـب   2معجم األوزان الصرفية، ط: إميل بديع يعقوب.د: ، وينظر1/294: أصوات العربية ونحوها وصرفها

 .128ص: م1996 -هـ 1416بيروت، 
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  وثرك :نحو :فْوَعل - 27

قـول  "ومنـه  ، الرجل كثير العطاء :الكوثر "فـ) 1("يقال رجل كوثر إذا كان كثير العطاء " فـ

  ]الطويل[                                             :كثير بن عبد الرحمن :الشاعر

   )3(كَْوثَرا  )2(ل وأنْتَ كَِثْيٌر َيا ْبَن َمْرواَن طَيٌِّب            وكاَن أبوَك ابَن العقائ           

   )4("فَساق أي كثير الفسق :نحو :فَعال" -28

  )5(.رحموت -رهبوت   -طاغوت  :نحو :فََعلوت-29

   :أحكام اشتقاق صيغ المبالغة -2

  :ورد منهاأالشتقاق صيغ المبالغة أحكام خاصة 

ي مـن  الدالة على اسم الفاعل األصـل  "فاعل" يجوز تحول صيغة" كما ورد الحديث فإنه :أوال

إلى صيغة أخرى تدل على الكثرة والمبالغة الصـريحة فـي   ، مصدر الفعل الثالثي المتصرف

ومن هنا يجب أن يكـون   )6("معنى فعلها الثالثي األصلي ما ال تفيده إفادة صريحة صيغة فاعل 

  .التحويل لصيغة فاعل حامال داللة التكثير

الثالثية المتصـرفة التـي تقبـل الزيـادة      صيغ المبالغة ال تشتق إال من مصادر الفعل" : ثانيا

لهذا ال نسـتطيع   ؛والتفاوت ألن هذه الصيغ تدل على قوة المعنى وزيادته وتكراره والمبالغة فيه

                                                 
 .15ص. ، مطبعة شركة التمدن الصناعية1التصريف الملوكي، ط:  ابن جنيابن جني، ابو الفتح عثمان بن عبد اهللا )1(

 .األكارم: العقائل )2(

 .3/6: ابن جني، المنصف )3(

 .206ص: المغني في علم الصرف. عبد الحميد مصطفى السّيد.السّيد، د  )4(

طه عبـد الحميـد   . د: آن، تحقيقابن األنباري، البيان في غريب إعراب القر: وينظر: 393-3/392: ينظر، الكشاف )5(

 .1/196م، 1970 – 1390طه، الهيئة المصرية العامة، 

  . الصرف التعليمي والتطبيقي في القرآن الكريم، دار المعرفة الجامعية: محمد سليمان ياقوت.ياقوت، د )6(

 .113ص     
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إذا فإن  )1("ت واحد ال يقبل الزيادة والتفاوتألن المو ؛مّوات مثال من المصدر الموت :أن نقول

 وال قتـالُ ، ل إال حيث يمكن الكثرة فال يقال مـّوات ال تستعم" هذه األوزان الدالة على المبالغة 

   )2(")الناس قتّاُل( بخالف، زيٍد

فال يجوز أن نقول قتاُل ، وفي هذا إشارة إلى أن المبالغة قد تحصل من كثرة تكرار العمل      

ية قتاُل الناسِ فتكرار عمل :بينما نستطيع القول، زيٍد ألن الفعل ال يمكن أن يحدث ألكثر من مرة

  .القتل تسوغ لنا اإلتيان بصيغة المبالغة لمن أكثر من الفعل

  .إذا ال يبالغ بما ال إمكانية للتعددية فيه سواء التعددية بالعمل أو بالمتعلق  

وردت بعض كلمات مـأخوذة  " وال يقتصر اشتقاق ألفاظ المبالغة على الفعل الثالثي فقد : ثالثا

وقولهم فـالن معطـاء   ، وسئار وهما من أدرك وأسأر دّراك :من غير الثالثي ومن ذلك قولهم

ن أزهق وقولهم زهوق م، وقولهم سميع ونذير من أسمع وأنذر، ومهوان وهما من أعطى وأهان

، وبشير مـن بشّـر  ، معواز من أعاز"  :ومن هذه األلفاظ أيضا )3("وهي ألفاظ شاذة عن القياس

  )4("ومقدام من أقدم

عية فال يمكن أن تشتق من كل فعل صيغة مبالغة علـى وزن  صيغ المبالغة صيغ سما"  :رابعا

   )5(")أو فعول، أو مفعال، فّعال(

، المبالغة ال تصاغ إال من مصادر األفعال الثالثية المتصرفة المتعديـة " كما أن أوزان : خامسا

وشـدة  ، فإنها تصاغ من الالزم والمتعدي لكثرة هذه الصـيغة  )فّعال(ويستثنى من ذلك صيغة 

  :وذلك كقوله تعالى"  )6("جة إليهاالحا

                                                 
-84ص. م1998  األردن، –وزيع، اربد الصرف الوافي دراسة وصفية تطبيقية، دار األمل للنشر والت: هادي.نهر، د )1(

85. 

  همع الهوامع شرح جمع الجوامع في علم العربية، دار : السيوطي، جالل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر )2(

 .2/97بيروت،  –المعرفة     

 .392ص: ابن هشام، منتهى األرب في تحقيق شرح شذور الذهب )3(

 .85-84ص : الصرف الوافي: هادي نهر.نهر، د )4(

 .85ص: السابق )5(

  .85ص: السابق )6(

 .12-10: سورة القلم) 5(
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   )1(]ْعتٍَد َأِثيمٍِللْخَْيرِ ُم َمنَّاعٍ *بِنَِميمٍ  َهمَّازٍ َمشَّاٍء* َمهِينٍ  َحلَّاٍفَولَا تُِطْع كُلَّ [

  .السنِ ضحاُك الثغرِ فالن بّساُم :وقولهم 

حلـف   كذلك بسام وضحاك فقد صيغت من، نلحظ هنا صياغة حالف ومشاء من الالزم       

    )2("مشى وبسم وضحك وكلها أفعال الزمةو

للمبالغة من مصدر الفعـل الثالثـي الـالزم     )فّعال(وقد أقر مجمع اللغة العربية صياغة       

وقد استشهد علماء المجمع بعشـرات  ، لكثرة أوزان المبالغة المشتقة من الفعل الالزم، والمتعدي

  ")ومشّاء، وعّباس، اروطّي، وطّواف، وأّواب، أفاك:(األمثلة منها

 لم تقتصر صياغة أوزان المبالغة من الالزم على فّعال بل سمع مـن العـرب صـياغة    :سادسا

  :في قول شاعرهم) ضحوك وعبوس(ومن أمثلتها " الدالة على المبالغة من الالزم "فعول "

  ]الوافر[                                                                             

  "ِعنَْد الشَّر ِمطَْراقٌ َعُبوسَضُحْوُك السنِّ إْن نَطَقُْوا بِخَْيرٍ           َو      

  .وكالهما الزم، وعبس، ونلحظ هنا صياغة كل من ضحوك وعبوس من الفعلين ضحك

  :المبالغة بغيرها من المشتقات عالقة صيغ -3

والصفة ، ا من المشتقات وبخاصة اسم الفاعلقبل البدء بالحديث عن عالقة المبالغة بغيره      

ال بد من مناقشة قضية أساسية ربما كانت هي كنه العالقة الرابطة للثالثة معا وهـي  ، المشبهة

  .واألسماء، قضية الحدوث والدوام في األفعال

                                                 
 3/260: النحو الوافي: حسن، عباس) 1(

   55، 35ص: 2م، ج1935 – 1354مجلة مجمع اللغة العربية، المطبعة األميرية، بوالق، صفر ) 2(
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لمة فإن دلت الك" ، والحرف، والفعل، االسم :تقسم الكلمة في اللغة العربية إلى أقسام ثالثة      

وإن لم تدل ، على معنى في نفسها غير مقترنة بزمان فهي االسم وإن اقترنت بزمان فهي الفعل

  )1("فهي الحرف -بل في غيرها  –على معنى في نفسها 

وبما أن االسم غير مقترن بزمان فإنه أكثر دواما وثباتا من الفعل الذي يرتبط بالزمـان         

وعلى هذا فقد بنى األلوسي تفسيره لقوله تعالى ، أو مستقبالالذي إما أن يكون ماضيا أو حاضرا 

َمَعكُْم  َوِإذَا لَقُوا الَِّذيَن َآَمنُوا قَالُوا َآَمنَّا َوِإذَا خَلَْوا ِإلَى شََياِطيِنهِْم قَالُوا ِإنَّا[: في وصف المنافقين

لة على الحدوث مع ترك التأكيد فيمـا  وأتى بالجملة الفعلية الدا" :بقوله، )2(]ِإنََّما نَْحُن ُمْستَْهزُِئون

التأكيد فيما ألقـي   وبالجملة الثبوتية مع، ألقي على المؤمنين المنكرين لما هم عليه أو المتمردين

ولكون االسم داال على الثبوت كان الوصف باالسم أقوى من الوصف بالفعـل  " )3("إلى شياطينهم

، والفعل يدل على التجدد والحـدوث "  )4(" )هو يطلع(أثبت وأقوى من قولك  )هو مطّلع:(فقولك

َوكَلْـُبُهْم َباِسـطٌ ِذَراَعْيـِه    [:فمن ذلـك قولـه تعـالى   ، وال يحسن وضح أحدهما موضع اآلخر

   )5(]بِالَْوِصيِد

وأنه يتجدد له شـيء بعـد   ، ألنه يؤذن بمزاولة الكلب البسط ؛لم يؤد الغرض "يبسط"  :يلوِق 

   )6("عر بثبوت الصفةفباسط أش، شيء

                                                 
، 1عقيل علـى ألفيـة ابـن مالـك، ط     شرح ابن: ابن عقيل، بهاء الدين عبد اهللا بن عقيل العقيلي الهمداني المصري )1(

 1/20: بيروت -م، دار الخير1990 -هـ 1410

 .14: سورة البقرة )2(

  روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع : األلوسي، أبو الفضل شهاب الدين السيد محمود البغدادي )3(

 1/157، 1دار الفكر، م. م1987 -هـ 1408المثاني،     

 . م1981 -هـ 1401، 1، ط14ص: معاني األبنية في العربية: اضل صالحفالسامراني،   )4(

 .18: سورة الكهف )5(

، 1ط  ، تحقيق محمد أبـو الفضـل ابـراهيم،   اإلتقان في علوم القرآن: السيوطي، جالل الدين عبد الرحمن السيوطي  )6(

البرهـان فـي علـوم     :الزركشي وينظر. م1967هـ 1387، 217- 2/216القاهرة،  –مكتبة ومطبعة المشهد الحسيني 

 .67-4/66: القرآن
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، حظ أن الوصف باسم الفاعل أكثر داللة على الثبات من الوصف بالفعل عينهومن هنا نل

فاسم الفاعل كمـا  ، ولكن ال يظنن ظان بأن هذا الثبات بالوصف باسم الفاعل ثبات مطلق أو دائم

   )1("ما دل على الحدث والحدوث وفاعله" عّرفه ابن هشام 

أقل دواما "فالن يسرع في نقل األخبار " :الثبات فقولناوتبين لنا أن الحدوث هو ما يقابل       

وال يرتقي ذلك إلى الثبات الكامل أو شبه الكامل " فالن ُمسرٌِع في نقل األخبار ":وثباتا من قولنا

فالفعل يتجدد ويتبدل أما اسم الفاعل ، "فالن سريع في نقل األخبار":في الوصف كما هو في قولنا

وذلك ، فـال يمكن العدول عنها )الصفة المشبهة(أما سريع ، الحق فيمكن العدول عنه في وقت

   ).إلخ.. .أو جميل، أو قصير، طويل(كقولنا 

ألنها محولة عنـه لقصـد    -اسم الفاعل -يحمل النحاة صيغة المبالغة على أصلها وهو و     

فاعـل زاد فـي   وإذا تدرجنا بالقول فقلنا تحويل الفعل إلـى وزن  ، والتكثير في العمل، المبالغة

، الصفة ثباتا فمن الضروري أن يزيد تحويل فاعل إلى وزن من أوزان المبالغـة ثباتـا كـذلك   

وإذا أردنا االرتقاء بهـا  ، فالصفة حادثة عير ثابتة"فالن يسمع القول "  :ومعنى ذلك أننا إذا قلنا

فـالن  " :الصفة قلنـا وإذا أردنا أن نزيد في ثبات "فالن سامع القول "  :إلى حال أكثر دواما قلنا

وعليم ، وعالم، فالن يعلم"  :ومثل ذلك قولنا .فهو يجدد سمعه ويكرره مرة بعد مرة"سميع القول 

ألن عليم تفيد التكثير والمبالغـة   ؛فوصفنا له بالعليم تدل على الدوام بالعلم بشكل أكثر من عالم"

يقارب الصفة المشبهة من حيث  وكأن نقل اسم الفاعل إلى وزن المبالغة يرتقي إلى حد.في العلم

ألن اإلكثـار  ، صيغ المبالغة ترجع عند التحقيق إلى معنى الصفة المشبهة" الثبات ومن هنا فإن 

   )2("يجعالنه كالصفة الراسخة في النفس، من الفعل والمبالغة فيه

علـى   فاسم الفاعل يقع في مرتبة متوسطة بين الفعل المتجدد والصفة المشبهة التي تدل       

وذلك لما تحملـه مـن    ةومبالغة الفاعل ترتقي عنه لتقترب من الصفة المشبه، والدوام، الثبوت

وربما كان  هذا هو السبب ، والتي بدورها تجعل األمر كالسجية الدائمة، داللة التكثير في الحدث
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 الذي جعل صيغة المبالغة تقترب في معناها عند التحقيـق مـن الصـفة المشـبه وذلـك ألن      

الصفة المصوغة لغيـر تفضـيل إلفـادة    : دي لواحد هيعاسم الفاعل المتبالصــفة المشبهة "

   )1(")وضامر، وطاهر، وظريف، حسن(الثبوت ك 

إلفادة نسبة الحدث إلى " فالصفة المشبهة باسم الفاعل هي الصفة المصوغة لغير تفضيل        

 "مررت برجـلٍ حسـنِ الوجـه   " :في قولك "حسن"  :موصوفها دون إفادة الحدوث ومثال ذلك

وهذه كذلك وهي مصوغة لغير تفضـيل  ، ألن الصفة ما دل على حدث وصاحبه ؛صفة :فحسن

، ألن الصفات الدالة على التفضيل هي الدالة على مشاركة وزيادة كأفضل وأعلم وأكثـر  ؛قطعا

وليسـت مصـوغة   ، وإنما صيغت لنسبة الحدث إلى موصوفها وهو الحسن، وهذه ليست كذلك

، وأعني بذلك أنها تفيد أن الحسن في المثال المذكور ثابت لوجه الرجـل ، إلفادة معنى الحدوث

أال ، فإنهما يفيدان الحدوث والتجـدد ، وهذا بخالف اسمي الفاعل والمفعول، وليس بحادث متجدد

، همفيدا لحدوث الضرب وتجـدد " ضاربا "فتجد " مررت برجل ضارب عمرا " ترى أنك تقول 

وإنما سميت هذه الصفة مشبهة ألنها كان أصـلها أنهـا ال    ..."رت برجل مضروبمر"وكذلك 

لكنهـا  ، فهي مباينة للفعل، لكونها لم يقصد بها الحدوث ؛لكونها مأخوذة من فعل قاصر ؛تنصب

  )2("اسم الفاعل فأعطيت حكمه في العملأشبهت 

، وحسـنتان ، وَحَسنان، ةٌنََسَحو، ُنَسَح" :فتقول ؛وتثنى وتجمع، تؤنث"  ووجه الشبه بينهما أنها

، وضـاربتان ، وضـاربان ، وضاربة، ضارب" :كما تقول في اسم الفاعل" وحسنات ، وَحَسنون

فلم تشبه باسم المفعول ألنه ال يدل علـى حـدث   " أما الصفة المشبهة "وضاربات ، وضاربون

وتختلـف   )3("الفاعل ومرفوعه نائب فاعل كاسم )فاعل(وألن مرفوعها  ؛وصاحبه كاسم الفاعل

  :الصفة المشبهة عن اسم الفاعل في أمور

  .وتارة تجري، أنها تارة ال تجري على حركات المضارع وسكناته :أحدها
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  .فُرظَْيو، ريان يحُسناأال ترى أنهما ال يج"وظريف ، حسن" كـ  :فاألول 

  .ويضُمر، أال ترى أنهما يجريان يطُهر"وضامر ، طاهر"  :والثاني نحو

وهذا بخالف اسم الفاعل فإنـه ال يكـون إال مجاريـا للمضـارع     .. .هو الغالب والقسم األول

  .كضارب فإنه مجار ليضرب

  .واسم الفاعل يدل على الحدوث، أنها تدل على الثبوت :الثاني

وال ، الستقبال وهي ال تكون للماضي المنقطـع للحال ولن اسم الفاعل يكون للماضي وأ :الثالث

  ....لحال الدائم وهذا هو األصل في باب الصفاتوإنما تكون ل، لما لم يقع

ويجوز في اسـم  ، بنصب الوجه" زيد وجَهه حسٌن ":ال تقول ؛أن معمولها ال يتقدم عليها :الرابع

فإنها فرع عن  ؛لكونها فرعا عن فرع ؛؛ وذلك لضعف الصفة"زيد أباه ضارٌب" :الفاعل أن تقول

م الفاعل فإنه قوي لكونه فرعا عن أصل وهو بخالف اس، الذي هو فرع عن الفعل، اسم الفاعل

  .الفعل

 :األول ؛ونعني بالسببي واحدا من أمور ثالثـة ، بل سببيا، أن معمولها ال يكون أجنبيا :الخامس

أن يكون متصال  :الثاني"مررت برجلٍ حسن وجهه " نحو ، أن يكون متصال بضمير الموصوف

قائمـة مقـام الضـمير     "أل " ألن  "وجـه مررت برجل حسنِ ال" نحو ، بما يقوم مقام ضميره

 مررت برجل حسنٍ وجهاً" كـ ، أن يكون مقدرا معه ضمير الموصوف :الثالث، المضاف إليه

وهـذا بخـالف اسـم    "مررت برجل حسن عمرا " :ال تقول، وال يكون أجنبيا، وجها منه :أي"

مـررت  " كـ ، بياويكون أجن"مررت برجل ضاربٍ أباه " فإن معموله يكون سببيا كـ ، الفاعل

  ) 1(." عمراً ضاربٍ برجلٍ

                                                 
 279-278ص: ابن هشام، السابق )1(



 28

   :عند البصريين والكوفيين المبالغة إعمال صيغ -4

وإن لم تكن ، عمل اسم الفاعل )وفعل، وفعيل، ومفعال، وفّعال، فعول(تعمل أوزان المبالغة     

لتكثير أبـدا  وفعل المبالغة وا، والدليل على أنها ليست بأسماء فاعلين أنها للمبالغة، أسماء فاعلين

فهذه األمثلـة إذن وقعـت    "مفَعِّل" واسم الفاعل من فّعل هو ، بتضعيف العين "فّعل" على وزن 

ألنها ليست بأسماء فـاعلين بـل واقعـة     ؛ولذا فصلها النحويون عن اسم الفاعل "مفعِّل" موقع 

ية علـى  ويحتمل أن تكون هذه الصيغ قد فصلت عن أسماء الفاعلين ألنها ليست بجار، موقعها

وعـدد  ، الفعل عند من يرى أن اسم الفاعل إنما عمل لجريانه على الفعل في حركاته وسـكناته 

  )1(.حروفه

على اسم الفاعل لكونها محولة عنه  -في عملها–وقد حمل أهل اللغة والنحو صيغ المبالغة      

، ا قليلـة نـادرة  فلم تحظ  صيغ المبالغة بالحديث الذي حظي به اسم الفاعل فكانت أمثلة إعماله

، إلى كونها تعمل بالشروط التي يعمل بها اسم الفاعـل  اكتفت كثير من الدراسات باإلشارة حيث

إال أنهـم اتفقـوا   ، وقد اختلف النحاة فيما بينهم بصريون وكوفيون فيما يعمل من صيغ المبالغة

اسم الفاعل وقسم  ل عملقسم اتفق النحويون على أنه يعم :على تقسيم أوزان المبالغة إلى قسمين

  .فيه خالف

واألوزان المختلـف فـي   ، وفيما يلي توضيح لمسألة أوزان المبالغة المتفق على عملها  

  .وإيجاز للخالف بين الكوفيين والبصريين حول هذه المسألة، عملها

  :المبالغة بين البصريين والكوفيين إعمال صيغ

من البصريين ثالثة وهذه الثالثة مما حول إليها أبنية المبالغة العاملة اتفاقا  :قال الرضي"      

  )2(":]وفعول، ومفعال، فّعال[أسماء الفاعلين التي من الثالثي عند قصد المبالغة وهي 
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                                                           ]الّعفَ[ :أوال

 :به كما في قول الشاعرعمل فعلها المتعدي فتنصب مفعوال  )فّعال(تعمل صيغة المبالغة  

]الطويل[                                                                           

  فََيا ِلَرزامٍ َرشُّحوا بِْي ُمقّدَماً       َعلَى الَحْربِ خَوَّاَضاً إلْيها الكَتَاِئَبا                 

  )1().خَوَّاَضاً(بـ  )الكتائبا(فقد نصب الشاعر 

  :ما سمعه سيبويه من قول بعضهم )فّعال(ومن شواهد ابن عقيل في إعمال صيغة   

   )أما العسَل فأنا شّراب(   

  ]الطويل[                                               :بن حزن وقول الشاعر القُالخ 

  لَْيَس بَِولّاجِ الخَوالَِف أْعقَال أخَا الَحْربِ لّباَساً إلْيها جِاللََها                َو             

  )2("لّباس" منصوب بـ  "جاللها" و "شّراب" منصوب بـ  "العسل" فـ 

  .نلحظ أن معمول صيغة المبالغة قد تقّدم عليهاوهنا    

  ]ِمفعال[: ثانيا

 ):إنه لمنحار بوائكَها( :جاء في كالم العرب ما  )ِمفعال(من أمثلة إعمال صيغة المبالغة   

  .مانهاأي س

  ).ِمنحار(بـ  )بوائك(فقد نصبوا 

                                                     ]فعوٌل[:ثالثا

  ]الطويل[                                               :ومن أمثلة إعمالها قول الشاعر 
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  ُموا زاَداً فإنََّك َعاِقــٌر َضُروٌب بِنَْصلِ السيِف َسْوقَ سماِنَها       إذا َعِد             

  ]الطويل[                                                              :كذلك قول الشاعر

  َهُجْوٌم َعلَْيَها نَفَْسه غَْيَر أنَّــــه        َمتَْى ُيْرَم ِفْي َعْينَْيِه بِالشُحِ َينَْهض             

   )1(" .وهي من أوزان المبالغة )وهجوم، ضروب(د نصبتا بـق )نفس(و  )سوق(وهنا نجد أن 

  ]الطويل[                  :قول الشاعر الراعي"فعول " ومن أمثلة ابن عقيل في إعمال 

ـَـــُه َوَحجِْيُج               َعِشّيةَ ُسْعَدى لَْو تَراءتْ ِلَراِهبٍ      بَِدْوَمةَ تَْجُر ُدون

  إنََّها      َعلَى الشَْوِق إخَْواَن الَْعَزاِء َهُيـْوُج ، واْهتَاَج للشَْوِق قَلَى ِدْينَه           

  .)2().هيوج(منصوب بـ  )إخوان(فـ 

ولكنهم ، )وفعول، ومفعال، فّعال(إذن يتفق البصريون على إعمال أوزان المبالغة الثالث        

هل الكوفة فيزعمون أن ما بعد األمثلة أما أ  )وفعل، فعيل(يختلفون فيما بينهم فيما يتعلق بإعمال 

فتقديره عنـدهم   )هذا ضروب زيداً( :فإذا قلت، الخمسة منصوب بإضمار فعل يدل عليه المثال

ولذلك ال يجيزون تقديم المنصوب بهذه األمثلة ألن الفعل إنما أضـمر  ، )ضروب يضرب زيدا(

، لمنصوب لم يكن لديه ما يـدل عليـه  فإذا تقدم االسم ا، في هذا الباب لداللة االسم المتقدم عليه

ويرى ابن عصفور أن هذا مذهب فاسد ألن ما ادعاه الكوفيون من اإلضمار لم يلفظ بـه فـي   

                   :ومنه قول أبي طالب، وأيضا فإن ما أنكروه من تقديم المفعول قد ُسمع، موضع من المواضع

  ]الطويل[

  َبكَْيتُ َأخَاْ لَْأَواَْء َيْحمُد َيْوَمه         كَرِْيٌم َرؤوَس الّدارعين َضُرْوُب                

   )3("ضروب رؤوس الدارعين" وتقديره  "ضروب" على  "رؤوَس الدارعين" فقّدم 
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بويه مـذهب سـي  ف )يلِعفَ(و   )ِعلفَ(أما القسم الذي فيه خالف بين البصرة والكوفة فهو       

اسـم   )فعـيال (ال يجوز ذلك واستدل المبرد على منع إعمالها بـأن   ومذهب المبرد أنه، إعمالها

اسـم الفــاعل مـن     )فِعل(وكذلك ، وكذلك مـا اشتق منه، وفَُعَل ال يتعدى )فُعل(فاعـل من 

لمبرد مـن  ويرى ابن عصفور أن ما ذهب إليه ا، الذي ال يتعدى فهو إذن كفعله ال يتعدى) فََعَل(

ومـن الـدليل علـى    ، فإن سيبويه لم يقل ذلك إال بعد ورود السماع بإعمالها.. .االحتجاج فاسد

  ]الكامل[                                                :قول أّبان الالحقي )فِعل(إعمال 

  جَِيُه َمَن األقَْدارِ َحِذٌر ُأُمْوَراً ال تَِضْيُر َوآِمٌن       َماْ لَْيَس ُمنْ                

  ."أمور" في  "حذرا" فأعمل 

  ]الكامل[:                                                         وكذلك قول لبيد بن ربيعة

ـُأو ِمْسَحٌل شَِنٌج ُعضاَدةَ َسْمَحجٍ      بِس                َراِتِه نَْدٌب لَُه َوكُلُْوُم ـ

                                               ")1(في عضادة "شنجا" فأعمل 

                    ]الوافر[                                                              :ليومنه قول زيد الخ

   )2( لَْينِ لََها فَِدْيُدْرَمجَِحاشُ الِك    َأتَاِنْي أنَُّهْم َمزِقُْوَن ِعْرِضي                  

  )3("قزِم" بـ  "عرضي" فنصب 

  "إن اهللا سميٌع دعاَء من دعاه "    :قول بعض العرب"فعيل " ومن شواهد إعمال      

  )4("سميع" منصوب بـ  "دعاء " فـ 
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أعمـل  " ونشير هنا أن إعمال صيغ المبالغة لم يقتصر على األوزان الخمسة المشهورة فقد     

 )طّبيخ الطعـامَ (و   )زيٌد شّريٌب خمراً(فأجـازوا ، بالكسر والتشديد "فّعيل" اة صيغة بعض النح

  .)1()زيٌد شريُب خمرٍ( :كما أجازوا إضافة فّعيل إلى مفعولها كما في قولنا

وهـو  ، ومن أخذ بمذهبه قليل، عند سيبويه"فِعل " و "فعيل" ومن الجدير ذكره أن إعمال       

 ووافقـه مـنهم   ، ها قوم مـن البصـريين  فقد خالف سيبويه في إذا، في فعيل أقل منه "فِعل" في 

وخالفه في فعيل ألنه على وزن الصفة ، ألنه على وزن الفعل ؛ووافقه بعضهم في فََعْل، آخرون

  .)2("المفعول وذلك ال ينصب، ظريف" المشبهة كـ 

 صـيغ بعـدم إعمـال    لـرأيهم ون يحتجو، يرفض الكوفيون إعمال صيغ المبالغة مطلقا       

عنـدهم   وإن جاء بعدها منصوب فهو، فوات الصيغة التي بها شابه اسُم الفاعل الفعَلب، المبالغة

لجبر المبالغـة  ، ويرى البصريون إنها تعمل مع فوات الشبه اللفظي، بفعل مقّدر كما سبق الذكر

  .)3("فروع السم الفاعل المشابه للفعل وأيضا فإنها، في المعنى ذلك النقصان

   :المبالغة في العمل أحكام صيغ -5

حكم صيغ المبالغة بالعمل كحكم اسم الفاعل من التقـديم والتـأخير   " جاء في شرح الجمل    

    .)4("اإلضافة والوصلو

  :ومن أحكام عمل صيغ المبالغة

  .)5("فتعمل مطلقا )أل(ما وقعت صلة لـ " إذا : أوال

تعمل عمل الفعل المضارع لزوما أو تعديا من غيـر   )أل(إذا جاءت صيغ المبالغة محالة بـ   

  .ة جميعانشروط وفي األزم

                                                 
 .2/97: لسيوطي، همع الهوامعا )1(

 .395ص: ابن هشام، شرح شذور الذهب )2(

 .493: شرح الكافية: ينظر، ابن الحاجب )3(

 .22ص: شرح جمل الزجاجي: ابن عصفور )4(

 349ص: ابن هشام، شرح شذور الذهب )5(
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  .من الفعل الالزم  -1 :وأمثلة ذلك

  .النفّاذة أقوالُهم، زيد من العلماء السّيارة آراؤهم -

وهنا نجد أن صيغة المبالغة ، ونفّاذة، بصيغة المبالغة سّيارة تانمرفوع" وأقوالهم، آراؤهم" فـ 

  .علها ورفعت فاعال لهاعملت عمل ف

  .من الفعل المتعدي -2             

  .أنت الظلوم نفَسك  :نحو قولك

  ."الظلوم" منصوبة بـ  "نفسك" فـ 

  ).أل(إذا كانت مجردة من : ثانيا

أي  ؛وبشـرط االعتمـاد  ، تعمل عمل الفعل المضارع لزوما أو تعديا في الحال واالستقبال    

  .أو مناديا، أو حاال، أو صفة، أو أن تقع خبرا، فيأو ن، اعتمادها على استفهام

  :وأمثلة ذلك

  :من الفعل الالزم -1

   :باالعتماد على االستفهام -أ

  ؟هل زيٌد ضحوٌك سنّه :نحو قولك

  ).ضحوك(مرفوع بـ  )سنّه(فـ 

  .باالعتماد على النفي -ب

  .ذهُب زيٍد ما لّماٌع :نحو قولك

  .بالوقوع خبرا -ج
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  .عمرا زيد ضروٌب :نحو قولك

  .بالوقوع صفة -د

  .راْمَع ضروٌب زيٌد رجٌل

  .بالوقوع حاال -هـ 

  .وجدت زيدا كذّاباً لسانُه :نحو قولك

  .بالوقوع مناديا -و

  .يا كذّابا لسانُه إن الكذب يقود إلى النار :نحو قولك

  .من الفعل المتعدي -2

  .باالعتماد على االستفهام -أ

  ؟ب زيٌد عمراَأضرو  ؟هل العاقل مضياٌع وقته :نحو

  ."مضياع" منصوبة بـ  "وقتَ" فـ 

  .باالعتماد على النفي -ب

  .ما ضروب زيٌد عمرا .ما مضياع وقته إال عاجز الرأي :نحو

  .بالوقوع خبرا -ج

  .الجاهل مضياٌع وقتَه :نحو

  .بالوقوع صفة -د

  .وقته مررت برجل مضياعٍ :نحو
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  .بالوقوع حاال -هـ 

  .ا أعداءهال أحب الرجل ضروب :نحو :نحو

  )الرجل(وقد وقعت صيغة المبالغة حاال من  )ضروب(منصوب بصيغة المبالغة  )أعداءه(فـ 

  .بالوقوع مناديا -و

  .يا ضروبا غيَره اتق اهللا :نحو

  )ضروب(منصوب بصيغة المبالغة  )غيره(فـ 

  .يجوز أن تضاف صيغة المبالغة إلى فاعلها إذا اشتقت من فعل الزم: ثالثا

  .و عمرو عبوس الوجه، زيٌد بساُم الثغرِ و، ٌد ضحوُك السنِّزي :نحو قولك

  .يجوز أن تضاف صيغة المبالغة المشتقة من الفعل المتعدي إلى مفعولها :رابعا

  .عمرو ضروُب زيٍد :نحو قولك

  صحيحا كان أو مكّسرا ، حمال على اسم الفاعل يعمل مثنى المبالغة ومجموعها: خامسا

  ]الرمل[                                                              :الشاعر كما في قول

  فُخُــر  م        غُفُـٌر ذنَبُهم  غيــُرثُّم َزاُدْوا أنَُّهْم ِفـْي قَْوِمـــهِ        

  )1("وهي جمع غفور" بـ غُفُر  "ذنب" فنصب 

مـن   )فاعـل (ز فـي  ما جا"  -كما أورد صاحب الكتاب  –ويجوز في صيغ المبالغة : سادسا

ومما جاز فيه مقدما ومؤخرا على نحو ما جاء في فاعل ، واإلظهار واإلضمار، التقديم والتأخير

  ]الطويل[                                                              :قول ذي الرمة

                                                 
 2/102: ، وينظر ابن عقيل494-493ص: ابن الحاجب، شرح الكافية )1(



 36

   ِفْي َعْينَْيه بالشّح َينَْهضِ َهُجوٌم َعلَْيَها نَفَْسُه غَْيَر أنَّـــُه        َمتَْى ُيْرَم        

     ]الطويل[                                                           :وقال أبو ذؤيب الهذلي

  إنََّها       َعلَى الشَْوِق إخَْواَن الَْعَزاِء َهُيـْوُج، قَلَى ِدْينَه واْهتَاَج للشَْوِق         

  ]الطويل[                                                                     :وقال القالخ

  أخَا الَحْربِ لّباَساً إلْيها  جِاللََها        َولَْيَس بَِولّاجِ الخَوالَِف أْعقَـــال         

  )1("َل فأنا شّرابأما العس"  :وسمعنا من يقول

ـ  ، قد تأخر عنها )اسـولّب، هجوم(ن معمول أونلحظ في األمثلة السابقة          لوـأمـا معم

  .فقد تقدم عليها )وشّراب، هيوج(

تعمل صيغ المبالغة المشتقة من غير الثالثي عمل فعلها الزما كـان أو متعـديا ولهـذا     :سابعا

  ]البسيط[                                                :يستشهد ابن الحاجب بقول الشاعر

  أْبدانِ الَجُزورِ َمخَا          ِمْيُص الَْعِشْياِت ال خَْوٌر َوال قََرُمشمٌّ َمَهاويَن          

   )أهان(وهي مأخوذة من غير الثالثي  )2("من أهانمهوان " جمع ، فمهاوين

  .مفعوال لها "أبدان" وقد أعملت فنصبت 

 )طَبِن(و  )كريم(و  )ظريف(مما حّول إليه اسم الفاعل كـ  )فعل(و  )فعيل(إذا لم يكن "  :ثامنا

   )3("فال خالف في أنها ال ينصبان )فَِطن(و 

                                                 
 .166 – 1/165: الكتاب،: سيبويه، )1(

 .491ابن الحاجب، ص  )2(

 .492ص: ابن الحاجب، شرح الكافية )3(
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فليس للمبالغة فال يعمـل   )الحليف(و) الجليس(كـ ، )المفاعل(بمعنى  )الفعيل(إذا كانت   :تاسعا

  .)1(اتفاقا 

أي  ديستشهولم ، واألمر الالفت للنظر أن صيغة المبالغة لم تعمل في القرآن الكريم مطلقا       

  :درجات المبالغة :ثالثا     .على إعمال صيغة المبالغة ولو بآية واحدة من النحويين

المبالغة من أهم مذاهب العرب في الكالم وربما كانت الرغبة في زيادة المعنـى   تعُد          

لجذب انتباه السامعين أحد األسباب التي تدعو المتحدث للمبالغة فـي   ؛أو التوسع به عن حقيقته

فتجعل المعنى الحسـَن  ، غة تفيد زيادة في المعنى وذلك لتتناسب مع غرض المتكلمأقواله فالمبال

  .أحسن مما هو عليه وتجعل القبيح أقبَح مما هو عليه

مقـام   –وال ضير في ذلك فقد يكون المقـام  ، إذن قد يتوسع المتحدثون في بعض معانيهم    

، ي أغلب األحيان للتأثير في المتلقيوكذلك يفعل الشعراء ويكون ذلك ف، لتوسعامتطلبا  -الحديث

  .والوصول بالمعاني إلى صورة مثالية تتضمن أسمى المعاني وأرقاها

  . واالجتهاد في األمر )2("ذة  من عدم التقصير في فعل الشيءوالمبالغة في اللغة مأخو" 

يه في وتدل المبالغة ـ اصطالحاً ـ على الزيادة في معنى الكالم ووصفه على غير ما هو عل  " 

   )3("وكأنها تخرجه إلى االستحالة، الواقع

و  "اإلغـراق " وقد يلحظ الدارس في أن المبالغة تقترن عند دراستها بمصـطلحات مثـل       

 فقد خلط بعض األدباء بين هذه المصطلحات وجعلها بمعنى واحـد فالمبالغـة    "اإليغال"و "الغلو"

فوقها ودون الغلّو وبينه وبين المبالغة ، مبالغةتترادف مع اإلغراق والغلو؛ فاإلغراق نوع من ال"

وما  أما الغلّو فيبتعد عن الحقيقة ، وما شابهها مما يقربها إلى الحقيقة) كاد(فهي تقترن بـ ، فرق

  .من شك أن المبالغة تبقى حسنة ومحببة ما بقيت في باب الممكن وابتعدت عن االستحالة والغلو

                                                 
 493ص: ابن الحاجب، السابق )1(

 ).بلغ: (، والقاموس المحيط)بلغ: (لسان العرب: ابن منظور )2(

  4/266: بوالق -، المطبعة األميرية2الكليات ط: ينظر، الكفوي، أبو البقاء الحسيني )3(



 38

ولإلجابة عن هذا السؤال   ؟ن مقبولة أو غير مقبولةومتى تكو، فما هي درجات المبالغة

ال بد من توضيح درجات المبالغة فعلماء البيان  يرون أن المبالغة تقع في درجات وهي أمر من 

والممكـن  ، وهذا المعنى إما أن يكون ممكنا أو غير ممكن، متعلقات ما يتجاوز المعنى المطلوب

 )مبالغة(ي ـن المعنى على مقدارٍ يصح وقوعه عادة سمإما أن يكون واقعا أو غير واقع فإذا كا

أما إذا كان المعنـى   )إغراقا(وإذا كان المعنى على مقدار يمتنع وقوعه عادة يسمى ، )تبليغا( أو

      ).غلوا(على مقدار غير ممكن يسمى 

 وقد أفرد قدامة بن جعفر للمبالغة مبحثا مستقال عن درجاتها من غلو وإغـراق والمبالغـة      

أن يذكر الشاعر حاال من األحوال في شعر لو وقف عليها ألجزأه ذلك الغـرض الـذي   "عنده 

  )1("الحال ما يكون أبلغ فيما قصد له قصده فال يقف حتى يزيد في معنى ما ذكره من تلك

  :إذن فقد حصرت درجات المبالغة في أشكال وصور هي        

  .المبالغة أو التبليغ -1

قال األندلسي فصيرورة " لخلوف فم الصائم أطيب عند اهللا من ريح المسك " :ومثال التبليغ     

  :وقول امرئ القيس يصف فرسا، فهو ممكن عادة وعقال، ريح فمه أطيب من المسك مبالغة

  ]الطويل[                                                                                

  ِعداء َبيَن ثَورٍ َونَعَجٍة       ِدراكَا َولَم َينَضح بَِماٍء فَُيغَْسل  فََعادى               

وهـذا  ، ادعى الشاعر أن فرسه أدرك ثورا ونعجة وحشيين في مضمار واحد ولـم يعـرق     

  )2("ممكن عقال وعادة

  ]الرجز[                                                  :ومن ذلك قول ابن دريد    

                                                 
م، 1963، مكتبة الخانجي بمصر 1نقد الشعر، تحقيق كمال مصطفى ط: أبو الفرج قدامة بن جعفر بن زيادابن جعفر،  )1(

 .160ص

 .122مصر، ص –شرح عقود الجمان في علم المعاني والبيان، دار إحياء الكتب العربية : السيوطي )2(
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  والناُس َألْفٌ ِمنُْهُم كََواِحٍد          َوَواِْحٌد كَاأللِف إْن أْمٌر َعنَـا "          

وأنهم مع كثرتهم ، فانظر إلى مبالغته فيما ذكره من جعله ألفا من الناس كالواحد في اإلغناء   

ة في مدح كل ذلك مبالغ، وأن الواحد بمنزلة األلف في كونه كافيا عنهم، بمنزلة واحد من الخلق

وفي ذمه ، الواحد من الناس لما كان مغنيا عن الكثير لجمعه لألوصاف الجميلة والمحامد الحسنة

وهذه األمثلة ، للكثير من الناس حيث كانوا في اإلغناء ال يسدون مسد واحد وإن كانوا عدة كثيرة

  )1("وال غلو وهو المحمود في المبالغةكلها دالة على المبالغة من غير إغراق 

  .اإلغراق -2

ودون الغلو وال يقع شيء من اإلغراق أو الغلـو فـي الكتـاب    ، فوق المبالغة: اإلغراق"      

ويدخله في بـاب  ، العزيز وال الكالم الصحيح الفصيح إال مقرونا بما يخرجه من باب االستحالة

  .)2("وما يجري مجراها، اإلمكان مثل كاد

  :   تغلبيومثال اإلغراق قول عمير بن األبهم ال" 

  ]الوافر[                                                                                 

  َونُكْرُِم َجاَرنَا َما َداَم ِفْينَا               َونُتْبِْعُه الكََراَمةَ َحْيثُ َمــاال               

، حيث كان، لموصوفة وإتباعهم إياه الكرامةمن األخالق الجميلة ا، ما دام فيهم، فإكرامهم للجار

قد ادعى أن جاره ال يميل على جانب إال وهـو  " وهنا نرى الشاعر ، )3("من المبالغة في الجميل

وهذا ما أسموه إغراقـا فـي    )4("عقال ممتنع عادةيرسل الكرامة والعطاء على أثره وهذا ممكن 

     .الوصف

                                                 
 .127-3/126الطراز، : العلوي، )1(

تحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر، وبيان إعجاز القرآن، . د بن أبي اإلصبعالعدواني، عبد العظيم بن عبد الواح )2(

 .321م، ص1963-1383تحقيق حفني محمد شريف، القاهرة 

 .160نقد الشعر، ص: ابن جعفر  )3(

 .122ص: السيوطي، شرح عقود الجمان في علم المعاني والبيان )4(
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  الغلو  -3

وأصـل  " ثة من المبالغة فقد قال فيه صاحب تحرير التحبيـر  أما الغلو وهو الدرجة الثال

الغلو يعد الرْمًية وذلك أن الرامي ينصب عرضا بقصد إصابته فيجعل بينه وبينه مدى يمكـن  

ورمى السهم إلى غاية ما ينتهـي إليـه   ، فإن لم يقصد عرضا معينا، معه تحقيق ذلك العرض

فـالغلو   "غَلْـوةً "" قوته في البعد سميت هذه الرمية بحيث ال يجد مانعا يمنعه من استيفاء السهم

مشتق منها فلما كان الخروج عن الحق إلى الباطل يشبه خروج هذه الرمية عن حـد الغـرض   

قُْل َيا َأْهَل الِْكتَابِ لَا تَغْلُوا ِفي ِديـِنكُْم  [:قال اهللا سبحانه وتعالى، المعتاد إلى غير حد سمي غُلّوا

  )1(]غَْيَر الَْحقِّ

، ولو لالمتنـاع ، وهو ال يعد من المحاسن إال إذا اقترن بما يقربه من الحق كقد لالحتمال     

  )2("وأشباه ذلك من القرآئن اللفظية، وآلة التشكيك، وأداة التشبيه، وكاد للمقاربة

ما ادخل عليه ما يقربه من الصحة كلفظ يكـاد  " فالغلو بناء عليه أصناف والمقبول منه 

نحوهمـا كقـول   و، )ولوال، لو(و . )3(]َيكَاُد َزْيتَُها ُيِضيُء َولَْو لَْم تَْمَسْسُه نَاٌر[: ىفي قوله تعال

  ]البسيط[                                                        :زهير بن أبي سلمى

  وَِّلهِْم َأْو َمْجِدِهْم قََعُدوا لَْو كَاَن َيقُْعُد فَْوقَ الشَْمسِ ِمْن كََرمٍ         قَْوٌم بَِأ               

  ]الطويل[                                                               :وقول الشاعر    

        )4(ولَْو أنَّ َماْ بِْي ِمْن َجَوًى َوَصَباَبةً           َعلَى َجَملٍ لَْم َيْدخُلِ النَاَر كاِفر             

راز مثاال على الغلو غير منسوب ألحد وهو قول الشاعر يصف فرسا لـه  ويورد صاحب الط

          ]الكامل[                                                                 :بسرعة جريه

                                                 
 .77: المائدة )1(

 .323ص: رالعدواني، تحرير التحبي )2(

 .35: النور )3(

 .122ص: السيوطي، شرح عقود الجمان في علم المعاني والبيان )4(



 41

  ْيٍق َوَيكَاُد َيخُْرُج ُسْرَعةً ِمْن ِظلِّه            لَْو كَاَن َيْرغَُب ِفْي ِفَراِق َرِف              

ومـن  ، أراد أنه يقرب أن يفارق ظلّه عند جريه وما يمنعه عن المفارقة إال أن ظله رفيق لـه  

  :وكذلك يورد قول مهلهل .أال يفارق حميمه ورفيقه هشيم

  ]الوافر[                                                                                

  ْيُح أْسَمَع َمْن بِِحْجرٍ            َصِلْيُل الْبِْيضِ تَقَْرُع بالذُكُـور فَلَْوال الرِ             

  .)1(ْجرٍ ومكان الوقعة مسيرة عشرة أياموكان بين ِح

  اإليغال  -4

ذهـب  : وأوغل في الـبالد ، والدخول فيه، صل اللغة هو اإلمعان في الشيءأاإليغال في      

   )2("دين متين فأوغل فيه برفقن هذا الإ" : وبالغ وأبعد وفي الحديث

، هو أن يستكمل الشاعر معنى بيته بتمامه قبل أن يأتي بقافيته" :فسر قدامة اإليغال بقولهي  

  .)3("بها ليكون الكالم شعرا أفاد بها معنى زائدا على معنى البيت تيانفإذا أراد اإل

ت بنعت لمـا قبلـه مفيـد    اإلتيان في عجز البي :إذن اإليغال في مصطلح علماء البيان هو    

ألن المتكلم أو الشاعر أوغل فـي الفكـر حتـى    ، سمي هذا النوع إيغاال" و.للتأكيد والزيادة فيه

فهو ضرب من المبالغة إال أنـه   .")4(ماستخرج سجعة أو قافية تفيد معنى زائدا على معنى الكال

  .في القوافي خاصة

                                                 
 .3/129: الطراز: ينظر العلوي )1(

 ). وغل:(المعجم الوسيط )2(

 233 - 232تحرير التحبير، ص. العدواني )3(

 .232ص: العدواني، السابق)4(
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  الفصل الثاني

  طرائق المبالغة وصيغها

   ن صيغ المبالغة الصرفية أوزا: أوال

  مبالغة اسم الفاعل نفسه  -أ :علمبالغة اسم الفا -1   

  )صيغ المبالغة(لة عن اسم الفاعل وان المعدزمبالغة األو -ب                           

  مبالغة اسم المفعول  -2   

 صيغ المبالغة غير القياسية : ثانيا

  المبالغة بالزيادة :ثالثا

  تعال صيغة االف *

   صيغة فاعلون *

  صيغة فعالن *

   صيغة يفاعلون *

  زيادة حرف السين  *

  زيادة حرف التاء  *

  التضعيف * 

   .المبالغة باستخدام األساليب اللغوية :رابعا

  حذف األجوبة للمبالغة * 



 43

  للمبالغة  التكرار* 

  التنكير للمبالغة* 

  اشتقاق نعت الشيء من اسمه للمبالغة* 

  .ار بالمصدر للمبالغةالوصف واإلخب* 

  إيقاع المصدر موقع اسم الفاعل للمبالغة* 

  إيقاع اسم الفاعل موقع الفعل للمبالغة* 

  في النفي  الغةبلما * 

 .بالغيةالمبالغة باستخدام األساليب ال :خامسا

  ترادف الصفات للمبالغة* 

  تتميم الكالم للمبالغة* 

  الغةباإليغال للم* 

  للمبالغة التجريد* 

  لمبالغة في المجاز ا* 

  االلتفات للمبالغة* 

  التفصيل بعد اإلجمال للمبالغة* 
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   :وصيغهاالمبالغة في القرآن الكريم طرائقها 

والقرآن الكريم هو المعجزة البيانيـة  ، من وجوه اإلعجاز القرآني االمبالغة وجه تَُعُد          

ل وجه من وجوه اإلعجاز القرآنـي  جوه اإلعجاز القرآني فكووليس من الممكن حصر ، الخالدة

وسيقتصـر  ، ولسنا بصدد عرض هذه الوجوه أو حتى سردها، ربما احتاج إلى مجلدات ضخمة

كالمنا في هذه الدراسة على وجه واحد من هذه الوجوه وهو أسلوب المبالغة الـذي كـان لـه    

مجموعـات   حضور بارز في آي القرآن الكريم والذي اتخذ صورا عدة يمكن إدراجها في أربع

  :وهي

  :أوزان صيغ المبالغة الصرفية :أوال

  .مبالغة اسم الفاعل -1

  مبالغة اسم الفاعل نفسه  -أ   

وغيـر  ، وفق قواعد اشتقاقه من الثالثـي ، وُمحدثه، يشتق اسم الفاعل للداللة على الفعل  

ن يحمـل  كـأ ، وربما يحمل اسم الفاعل داللة إضافية غير داللته على الفعل وُمحدثـه ، الثالثي

ُيَجاِهُدوَن ِفي َسبِيلِ اللَِّه َولَا َيخَـافُوَن لَْوَمـةَ   [ :الداللة على المبالغة والتكثير كما في قوله تعالى

  )1(]لَاِئمٍ

ألن ، في تنكير لومة والئم مبالغة ال تخفى )لومة الئم(أن " إذ ، للمبالغة )الئم(جاءت فقد   

  .)2("اللوامة المرة من اللوم

َوَجاَء الُْمَعذُِّروَن ِمَن [ :قوله تعالىأمثلة المبالغة الحاصالة في اسم الفاعل ذاته ومن          

  )3(]الَْأْعَرابِ ِلُيْؤذََن لَُهْم

                                                 
 .54:المائدة )1(

 1/354: الصابوني، صفوة التفاسير )2(

  .90:التوبة )3(
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أي جاء المعتذرون من األعراب الذين انتحلوا األعذار الكثيرة وتخلفوا عن الجهاد ليـؤذن  "    

  )1("لهم في ترك الجهاد

  )2(]َمْن ُأكْرَِه َوقَلُْبُه ُمطَْمِئنٌّ بِالِْإيَمانِِإلَّا [ :وكذلك قوله تعالى 

نزلـت فـي   . .، إال من تلفظ بكلمة الكفر والحال أن قلبه مملوء إيمانا ويقينـا " : ومعناه  

إن عمارا مليء إيمانا من فرقه إلـى   :-صلى اهللا عليه وسلم  -فقال الرسول.. عمار بن ياسر

  )3("واختلط اإليمان بلحمه ودمه، قدمه

    )صيغ المبالغة( مبالغة األوزان المعدولة عن اسم الفاعل -ب

، لِعوفَ، يلِعوفَ، ولُعوفَ، عالفْوِم، ّعالفَ :ولمبالغة اسم الفاعل أوزان قياسية مشهورة هي   

الداللـة علـى كبـر     :وقد تبين لنا أن المبالغة، ال يقاس عليها، غير قياسية اكما أن هناك أوزان

والتغيير عن أصل اللغة لإلبانـة إمـا أن   ، ير من أصل اللغة لتلك اإلبانةالمعنى على جهة التغي

ومن المبالغـة  ، أو بالزيادة على أصل األلفاظ واألفعال، يكون بالصيغ الصرفية القياسية السابقة

ويتضـح  ، أو مفعال، أو فعال، أو فعول، فعيل :في الصيغ القياسية العدل عن صيغة فاعل إلى

 )ع ل م(أو  )س ت ر(أو  )ظ ل م(أو  )غ ف ر(غيير الحاصل في مـادة  في الت -مثال  -ذلك

 )وغفّار، وغفور، غافر(فقد تنوعت صور هذه المادة في القرآن الكريم بين ، وغيرها من المواد

  ).وعالم، وعليم، عالم(و  )وستار، ساتر(و  )وظالم، وظلوم، ظالم(و 

                                                 
 1/554: الصابوني، صفوة التفاسير )1(

 106: سورة النحل )2(

  2/144: الصابوني، صفوة التفاسير )3(
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يقال غفر الشيب ، اهغفر الشيء ستره وغطّ"  فـ، مثاال على ذلك )غ ف ر( ةولنأخذ ماد       

وغفرانـا  ، غفْرا :أدخله فيه وستره وغفر اهللا له ذنبه :وغفر المتاع في الوعاء، بالخضاب غطاه

في صـور متعـددة    الكريم قرآنفي ال )غ ف ر(قد وردت مادة و )1("ستره وعفا عنه  :ومغفرة

ومـن هـذه   ، واسم الفاعل ومبالغته والمصدر، واألمر، والفعل المضارع، الفعل الماضي:منها

   :التنوعات الصرفية

الصَّابِرِيَن َوالصَّـاِدِقيَن َوالْقَـاِنِتيَن َوالُْمنِْفِقـيَن َوالُْمْسـتَغِْفرِيَن     [:اسم الفاعل كقوله تعالى      

فَـاغِْفْر لَنَـا    نْتَ َوِليُّنَاَأ[:وقوله تعالى، )3(]غَاِفرِ الذَّنْبِ َوقَابِلِ التَّْوبِ[ :تعالىوقوله ، )2(]بِالَْأْسَحارِ

  )4(]َواْرَحْمنَا َوَأنْتَ خَْيُر الْغَاِفرِيَن

ذُو  َوَربَُّك الْغَفُوُر[  :تعالى كقوله )فعول(و قد ُعدل عن فاعل إلى صيغتين أخريين أحدهما     

ثُـمَّ   َآَمَن َوَعِمـَل َصـاِلًحا  َوِإنِّي لَغَفَّاٌر ِلَمْن تَاَب َو[ :تعالىكقوله ، )فّعال(والثاني  ، )5(]الرَّْحَمِة

  )6(]اْهتََدى

بل ، ولسنا هنا بصدد الحديث عن التنوع الزمني لألفعال بين ماض ومضارع ومستقبل   

والسؤال هنا لم تفاوتـت الصـفة   ، في الحديث عن التنويع الصرفي لصيغة اسم الفاعل ومبالغته

ع الصرفي يتفق  مع أحوال اإلنسان إذ يكون لعل هذا التنو )ارفَّوغَ، ورفُوغَ، رغاِف(اإللهية بين 

 :تعـالى وقوله  )7(]فَِمنُْهْم ظَاِلٌم ِلنَفِْسِه[:مصداقا لقوله تعالى.ظالما وظلوما وظالما نفسه أو غيَره

 ولهوق، )8(]كَفَّاٌر وٌمَوَآتَاكُْم ِمْن كُلِّ َما َسَألْتُُموُه َوِإْن تَُعدُّوا ِنْعَمةَ اللَِّه لَا تُْحُصوَها ِإنَّ الِْإنَْساَن لَظَلُ[

      )9(]َوَحَملََها الِْإنَْساُن ِإنَُّه كَاَن ظَلُوًما َجُهولًا[  :تعالى

                                                 
 غفر: المعجم الوسيط )1(

 17: سورة آل عمران )2(

 3: سورة غافر )3(

 155: سورة األعراف )4(

 58: سورة الكهف )5(

 82:سورة طه )6(

 32:سورة فاطر )7(

  34:راهيمسورة اب) 8(

 72: سورة األحزاب )9(
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الغفـور ذو  (وهـو سـبحانه   ، الذنب لعباده متى استغفروا وأنـابوا  )غافر(فاهللا سبحانه       

الرحمـة  إذا قنطـوا مـن   ، وهو سبحانه غفّار للناس جميعا، إذا كثرت خطايا اإلنسان )الرحمة

لَـا   ِإنَّ اللََّه[:فالحق سبحانه يغفر كل ذنب إال أن يشرك به، وبلغت ذنوبهم حدا عظيما، والمغفرة

  ) 1(]َيغِْفُر َأْن ُيشَْرَك بِِه َوَيغِْفُر َما ُدوَن ذَِلَك ِلَمْن َيشَاُء

دفع اإلنسان إلى الطمع برحمة اهللا ومغفرتـه مهمـا كثـرت     :ولعل الحكمة من ذلك كله     

 وإذا، غفـور  فـاهللا  ظلوما كان وإذا، غافر فاهللا ظالما العبد كان فإذا، ومنعه من القنوط، خطاياه

وبهذه الصيغة  حث لإلنسان على العودة إلى طريق الصواب مهما ابتعد ، ارفَّغَ فاهللا ظالما كان

  .عنه

تعددة ومما ورد ويكون العدُل إلى أوزان م، إذا فالعدُل عن وزن فاعل تتحقق به المبالغة      

  :في القرآن الكريم على هذه األوزان

  .....ّهابَو –أّواب  –اب ّوتَ –اع ّزنَ –أفّاك   –الم ظَ –ار  ّهقَ  –ار ّبَج :نحو :الّعفَ  -1

 التـواب  "والمبالغة في "  )2(]مْيِحواب َراهللا تَ واتقوا اهللا إنَّ[: ويقول الزمخشري في قوله تعالى

 )3("يتوب عليه من عبادة  للداللة على كثرة من"

  مدرار   :نحو: ِمفعال -2

أي " ، )4(]َوَأْرَسلْنَا السََّماَء َعلَْيهِْم ِمـْدَراًرا [ :في قوله تعالى )مدرارا(ويقول الزجاج في تفسير 

، إذا كان مطرها غزيرا دائمـا ، يمة مدرارد: يقال، ومفعال من أسماء المبالغة، ذات غيث كثير

  )5("وكذا مئناث في اإلناث ، إذا كانت كثيرة الوالدة للذكور، مذكار امرأة: وهذا كقولهم

                                                 
 48:النساء )1(

 12:الحجرات )2(

الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل في وجوه التأويـل، دار  : الزمخشري، أبو القاسم جار اهللا محمود بن عمر )3(

 3/569لبنان،  -المعرفة للطباعة والنشر، بيروت

 .6: األنعام )4(

 2/229، 2ط: رابهالزجاج، معاني القرآن وإع )5(
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   .رءوف –خذول  –عبوس  –شكور  –ظلوم  –غفور : نحو :ولُعفَ -3

لَا َيْسَأُم الِْإنَْساُن ِمْن ُدَعاِء الْخَْيرِ َوِإْن [: ويعرض الزمخشري لهذه الصيغة في قوله تعالى     

 فعـول "من طريق بناء : بولغ فيه من طرفين، قنوط، يؤوس" :قائال )1(]نُوطٌَمسَُّه الشَّرُّ فََيُئوٌس قَ

  )2("وينكسر ، فيتضاءل، والقنوط أن يظهر فيه أثر اليأس، ومن طريق التكرير"

  .)3("... كرحيم وعليم وقدير وسميع وبصير، "فعيل "  نحو :فعيل -4

   .َوجِل، أِشر :نحو :لِعفَ -5

من الصيغ المشـتركة بـين صـيغة     )وفَِعل(و )فعيل(أن صيغتي  ومما يجب التنويه له       

فمأخوذة من األفعـال   )فِعل(أو  )فعيل(أما صيغة المبالغة التي على ، والصفة المشبهة، المبالغة

، وحقيـر ، وعظـيم ، ككريم: المضموم العين، "َيفُْعلًُ "فَُعَل" غالبا من "فعيل " يأتي "و ، المتعدية

، ووضـيء ، وقبـيح ، وجميـل ، وبخيـل ، وخشين، وظريف، ورئيس ،وحكيم، وحليم، وسميح

  .)4("وطَهِرٍ ، وسمجٍ، كخشنٍ" فعيل"ُمخفَِّف"فَِعل" وقد تأتي الصفة من هذا الباب على، وطهير

  مبالغة اسم المفعول -2

تشير كتب النحو إلى أن أبنية المبالغة أبنية منقولة من اسم الفاعل وتأتي علـى األوزان  

كما أن أوزان المبالغة قد تنقل من اسم المفعول فمن صيغ مبالغـة  ، سبق ذكرها المشهورة التي

  .اسم المفعول

                                                 
 49:فصلت )1(

 3/457: الزمخشري، الكشاف )2(

 .115- 108/ 1:1سيبويه، الكتاب، ط )3(

 1/194صيدا،  -، المكتبة العصرية، بيروت12الغالييني، مصطفى، جامع الدروس العربية ط،  )4(
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  "فعيل " صيغة  -أ

، مقتـول  :أي )رجـل قتيـل  ( :ويدل داللته فقولنا، يصاغ اسم المفعول على وزن فعيل

 المـذكر  –الذي ُيبنى على فعيل  -ويستوي في اسم المفعول ، أي مجروحة:وكذلك امرأة جريح

  .والمؤنث

ال يحمل سور الداللة على الحدث ومـن وقـع    )قتيل أو جريح(ونلحظ أن اسم المفعول 

حميد وهو الذي ال يزال ُيحمـد   :نحو )فَعيل(تأتي المبالغة من اسم المفعول على زنة عليه بينما 

ـ  . ورجيم وهو الذي ُيرجم كثيرا، كثيرا ل ويقابلها من صيغ مبالغة اسم الفاعل فعيل بمعنـى فاع

  ).فعيل(وال نجد ذلك في كل اسم مفعول من الوزن ، )1("عليم وسميع  :نحو

وقد تكـررت   )حميد(نه بـ افي القرآن الكريم من وصف هللا سبح جاء ومن هذا الباب ما      

فاهللا سبحانه غني  )غني(واقترنت في ستة منها بلفظة ، لفظة حميد في القرآن في مواضع سبعة

ومن هنا فإن اهللا يحمـده مـن فـي    ، والشجر، و الحجر والطير، الئكةعن حمد الناس بحمد الم

يقـول   )ِمحماد(:فهي )حامد( أما صيغة المبالغة من" ) محمود – حميد:(السماوات واألرض فهو

  ]الكامل[                                                                      :جرير

  اِدَمْحِم رٍاِكشَ ةََوْعَد اَبَجَأفَ           ِهبِ ْىَسْمالذي َأ َبَصَوالْ فَِشكَْي ْنَأ            

  )2("حامد  :مبالغة اسم الفاعل :فقوله محماد 

عالقة صـيغ المبالغـة بغيرهـا مـن     (في الفصل األول في مبحث  وقد سبق أن أشرنا       

، ن داللة الثبات والـدوام وما يترتب عليها م"مفعول " على "فعيل " إلى داللة صيغة  )المشاقات

  :ومن ذلك، فاهللا سبحانه محمود في كل وقت وكل زمان

  )3(]َولَْستُْم بَِآِخِذيِه ِإلَّا َأْن تُغِْمُضوا ِفيِه َواْعلَُموا َأنَّ اللََّه غَِنيٌّ َحِميٌد[  :قوله سبحانه

                                                 
 .14ص: السامرائي، معاني األبنية في العربية )1(

 .224دمشق، ص -اضح في النحو والصرف، دار األمون للتراثالو: الحلواني، محمد خير: ينظر )2(

  267:سورة البقرة) 3(
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  )1(]َحِميًدااللَُّه غَِنيا  ِللَِّه َما ِفي السََّماَواِت َوَما ِفي الَْأْرضِ َوكَاَن[ :وقوله تعالى

  )2(]الَْحِميِدَوُهُدوا ِإلَى الطَّيِّبِ ِمَن الْقَْولِ َوُهُدوا ِإلَى ِصَراِط [ :وقوله تعالى

   )3(]الَْحِميُدلَُه َما ِفي السََّماَواِت َوَما ِفي الَْأْرضِ َوِإنَّ اللََّه لَُهَو الْغَِنيُّ [ :وقوله تعالى

  )4(]الَْحِميُدتََولَّ فَِإنَّ اللََّه ُهَو الْغَِنيُّ َوَمْن َي[:وقوله تعالى

  )5(]الَْحِميُدَوَمْن َيتََولَّ فَِإنَّ اللََّه ُهَو الْغَِنيُّ [ :وقوله تعالى

  )6(]َحِميٌدفَكَفَُروا َوتََولَّْوا َواْستَغْنَى اللَُّه َواللَُّه غَِنيٌّ [ :وقوله تعالى

  )7(]َوَحِفظْنَاَها ِمْن كُلِّ شَْيطَانٍ َرجِيمٍ[:  شيطانومنه قوله سبحانه وتعالى في وصف ال

  .المرجوم :أي  )8(]قَاَل فَاخُْرْج ِمنَْها فَِإنََّك َرجِيٌم[:وقوله تعالى

 :والكـاظم " ، كظـيم : داال على المبالغة والتكثيـر  )مفعول(به بمعنى  )فعيل(ومما جاء 

ويكون الكظيم بمعنى ، )9(]الْكَاِظِميَن الْغَْيظََو[ :وفي التنزيل، الممسك على ما في نفسه من الغيظ

 َواْبَيضَّـتْ َعْينَـاُه ِمـَن الُْحـْزنِ فَُهـوَ     [:وجاء في الكشاف في تفسير قوله تعالى )10("المكظوم 

 )12(" وفعيل بمعنى مفعـول ، وال يظهر ما يسوءهم، فهو مملوء من الغيظ على أوالده" )11(]كَِظيٌم

  .أي مرضي ")13(]اْجَعلُْه َربِّ َرِضياَو[:في قوله تعالى )رضّي(ومن 

                                                 
 131: سورة النساء )1(

 24:سورة الحج )2(

 64:سورة الحج )3(

 24:سورة الحديد )4(

 6:سورة الممتحنة )5(

 6:سورة التغابن )6(

 17:سورة الحجر )7(

 34:سورة الحجر )8(

 134:سورة ال عمران )9(

 )كظم: (لوسيطالمعجم ا )10(

 .84:سورة يوسف )11(

 2/339: الزمخشري، الكشاف )12(

 6:سورة مريم )13(
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  "فعول" صيغة   -ب

قَاَل ِإنَُّه َيقُـوُل  [:كما في قوله تعالى، ذلول :فعول ما يأتي للمبالغة مما جاء على زنةوم

دابـة ذلـول أي ريِّضـة زالـت      :يقـال ، أي مذللَة للعمل"  )1(]َبقََرةٌ لَا ذَلُوٌل تُِثيُر الَْأْرَض ِإنََّها

وكذلك قوله تعالى في وصف ، )2("أي  ليست ُمَسخَّرة لحراثة األرض" ]ال ذلول[فقوله ، صعوبتها

  .مذللة لخدمة اإلنسان بشكل دائم :أي )3(]ُهَو الَِّذي َجَعَل لَكُُم الَْأْرَض ذَلُولًا[:األرض

  "فُُعل " صيغة  -ج 

  .وأمر نُكُـر ، قلُب غُوبا، حتُباب فُ :نحو، )فُعل(جاءت مبالغة اسم المفعول في من زنة       

لَقَْد جِْئـتَ  [:فالن منكر بيِّن النُكر ومن هذا ما جاء من قول اهللا عز وجل" و  "المنكَر"  :و النُكْر"

  .)5("أي منكرا )4(]شَْيًئا نُكًْرا

  "فُْعلة " صيغة   -د

وسبة وضْحكة وهو الذي يضـحك منـه   ، ولْعنة، وهو الذي يصرع كثيرا، نحو ُصْرعة      

بفتح العين نحو ُصَرعة وهو الذي يصـرع   )فَُعلة(ويقابلها من صيغ مبالغة اسم الفاعل ، سالنا

  .)6("ولَُعنة وهو الذي يلعن الناس كثيرا وُضَحكة وهو الذي يضحك من الناس ، الناس كثيرا

 و  "ُهـذَرة "  :فَُعلة وهو وصف فهـو للفاعـل نحـو   " إذا فكل بناء جاء على وزن            

فإن سكّنت العين ، إذا كان مهذارا نكاحا مطالقا ساخرا من الناس "ُسخَرة" و  "طُلَقة" و , "نُكَحة"

فإن كان هـو يلعـن   ، أي يلعنه الناس "رجل لْعنة" تقول ، من فُعلة وهو وصف فهو للمفعول به

                                                 
  71:سورة البقرة)1(

 67-1/66: صفوة التفاسير: الصابوني )2(

 15: سورة الملك )3(

 .74:سورة الكهف )4(

 .248ص: ابن قتيبة، أدب الكاتب )5(

 .14ص: السامرائي، معاني األبنية في العربية )6(
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ـ " فإن كان هو يسب الناس قلت ، أي يسّبه الناس "رجل سّبة" و  "لَُعنة" الناس قلت  ذلك ُسَبَبة وك

  )1(".وخَُدعة ، خْدعة" و ، "وضَحكة ، وضْحكة" و "وسخَرة ، سخْرة" و ، "ُهْزَءةٌ  و هَزَءةٌ "

ُهَمَزٍة  َوْيٌل ِلكُلِّ[ :في القرآن الكريم )فَُعلة(ومما كان لمبالغة اسم الفاعل مما جاء من وزن      

  .)2(]لَُمَزٍة

  .المبالغة في صيغ المبالغة غير القياسية :ثالثا

  :من الصيغ غير القياسية للمبالغة     

  .ّديقِص :نحو :ِفّعيل -1

، الدائم التصديق :ّديقوالِص.. .أبلغ من صادق :وقُدورجل َص.. .نقيض الكذب :الصدق       

  . )3(ويكون الذي يصّدق قوله بالعمل 

 الَِّذيَن َأنَْعـَم اللَّـهُ  فَُأولَِئَك َمَع [ :في القرآن الكريم قوله تعالى )فّعيل(مما جاء على زنة        

َمْرَيَم ِإلَّا  َما الَْمِسيُح اْبُن[:وقوله تعالى، .)4(]َعلَْيهِْم ِمَن النَّبِيِّيَن َوالصِّدِّيِقيَن َوالشَُّهَداِء َوالصَّاِلِحيَن

َوالَِّذيَن َآَمنُوا [:وقوله تعالى، )5(]َرُسوٌل قَْد خَلَتْ ِمْن قَْبِلِه الرُُّسُل َوُأمُُّه ِصدِّيقَةٌ كَانَا َيْأكُلَانِ الطََّعاَم

ويقول الزجاج ، )6(]بِاللَِّه َوُرُسِلِه ُأولَِئَك ُهُم الصِّدِّيقُوَن َوالشَُّهَداُء ِعنَْد َربِّهِْم لَُهْم َأْجُرُهْم َونُوُرُهْم

علـى النسـب أي ذات   " )7(.أي مبالغة في الصدق والتصـديق  :]وأمه صديقة[ :في قوله تعالى

  "تصديق

                                                 
 .256ص: قتيبة، أدب الكاتبابن  )1(

 1:سورة الهمزة)2(

 )صدق: (ابن منظور، لسان العرب )3(

 69:سورة النساء )4(

 75:سورة المائدة )5(

 .19:سورة الحديد )6(

 2/196: الزجاج، معاني القرآن وإعرابه )7(
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.. .، )1(" أي مبالغة في الصـدق والتصـديق  ، )وأمه ِصدِّيقة( :في قوله تعالى :ِفعَّيل" و       

  .)2("مبالغ في السكوت، فالن ِسكِّيت: كما تقول، نية المبالغةمن أب، فعيل، وصدِّيق

  .رحمن :نحو :فعالن -2

رحمن الدنيا  :قالوا ولذلك، ما ليس في رحيم، الرحمن فيها من المبالغة :يقول الزمخشري      

  )3("إن الزيادة في البناء لزيادة المعنى ، ويقولون، ورحيم الدنيا، واآلخرة

، مبنـي علـى المبالغـة   ، ذهب الجمهور من الناس إلى أن الرحمن مشتق من الرحمة" وقد    

  ) 4("كما يثنى الرحيم ويجمع، فلذلك ال يثنى وال يجمع، ه فيهاومعناه ذو الرحمة الذي ال نظير ل

أرحـم   :الرحمن اسم هللا خاصة ال يقال لغير اهللا رحمن ومعناه المبالغ في الرحمة" و         

لقـد  " و) 5("ولشديد الشبع شبعان ، وفعالن من بناء المبالغة تقول لشديد االمتالء مآلن، الراحمين

م وما كـان  وحكم األعال، بدأ بذكر الرحمن ألنه صار كالعلم إذ ال يوصف به إال اهللا جل وعز

  )6("من األسماء أعرف أن يبدأ به ثم يتبعه األنكر وما كان في التعريف أنقص 

  وُعّجاب ، ُعجاب :نحو :وفُعَّال، فَُعال  -3

وإمـا  ، في المبالغة ال بد أن تترك موضعا إلى موضع إما لفظا إلى لفظ" :يقول ابن جني      

فُعـراض إذا أبلـغ مـن     )عريض(لفظ  ُعراض فهذا قد تركت :فاللفظ كقولك، جنسا إلى جنس

وكُّرام أبلغ من كريم ، حسن ووضيء :وكذلك رجل ُحّسان وُوّضاء فهو أبلغ من قولك، عريض

                                                 
 )صدق: (ابن منظور، لسان العرب)1(

 197-2/196: الزجاج، معاني القرآن وإعرابه )2(

  .1/53. بيروت –الكشاف، ط دار المعارف : زمخشري، أبو القاسم محمود بن عمرال) 3(

لبنـان،   –بيـروت  : ، دار الكتب العلمية5الجامع ألحكام القرآن، ط: أبو عبد اهللا محمد بن أحمد األنصاري: القرطبي )4(

 1/73، 1م: م1996 -هـ 1417

هــ  1398بيروت،  –، دار الفكر 5المخصص، م: ي األندلسيابن سيدة، أبو الحسن علي بن إسماعيل النحوي اللغو )5(

 .151ص. م1978

 .151ص: ابن سيده، السابق )6(
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فـإذا  "  )1("فهذا أشد مبالغة من كريم ، وكُرام خارج عن بابه، وهو الباب، ألن كريما على كرم

وعـريض  ، وكبير وكُبار، وطُوالنحو طويل  )فُعال(أردنا أن نبالغ في هذا الوصف حّولناه إلى 

َعجُِبوا َأْن َجـاَءُهْم   َبْل[ :قال تعالى، وحسَّان، فّعال ككُّبار :فإذا أفرط في الزيادة قيل، وُعراض

 َواِحًدا ِإنَّ َهذَا لَشَـْيءٌ  َأَجَعَل الَْآِلَهةَ ِإلًَها[ :وقال )2(]ُمنِْذٌر ِمنُْهْم فَقَاَل الْكَاِفُروَن َهذَا شَْيٌء َعجِيٌب

قيل أن العجب أكثر مما في آية سورة  )ص(فانظر إلى الفرق بين التعبيرين ففي آية ، )3(]ُعَجاٌب

      .)4( )ُعجاب(إلى  )عجيب(وعدل من ، فافتتح اآلية باالستفهام اإلنكاري وأكده بأن والالم) ق(

    ):الزيادة(ة بـالمبالغ :ثالثا

دة البناء الصرفي ومنه زيادة أبنية األفعال لزيادة تحدث الزيادة في التراكيب من خالل زيا       

إذا كان على " فمن المعروف أن الزيادة في المباني تؤدي إلى الزيادة في المعاني فاللفظ ، المعنى

وزن من األوزان ثم نقل إلى وزن آخر أعلى منه فال بد أن يتضمن من المعنـى أكثـر مــن    

، ني فإذا زيدت األلفاظ وجب زيادة المعـاني ضـرورة  ألن األلفاظ أدلة على المعا، تضمنه أوال

فهو أبلغ من قادر للداللة على أنه قادر متمكن  )5(]فََأخَذْنَاُهْم َأخْذَ َعزِيزٍ ُمقْتَِدرٍ[ :ومنه قوله تعالى

لََها َما [:وقوله تعالى ...ال ُيردُّ شيء عن اقتضاء قدرته ويسمى هذا قوة اللفظ لقوة المعنى، القدرة

وقولـه   ...ألنه لما كانت السيئة ثقيلة وفيها تكلف زيد في لفظ فيها )6(]تْ َوَعلَْيَها َما اكْتََسَبتْكََسَب

 )كبوا(تحمل زيادة على معنى )كبكبوا(إذ أن الزيادة في  .ولم يقل وكبوا  )7(]فَكُْبِكُبوا ِفيَها[:تعالى

    .)8(")فَْعلََل(إلى  )فََعَل(وتكثيرا حاصال من نقل البناء من 

                                                 
 .268، 267، 46/ 3: ابن جني، الخصائص: ينظر )1(

 2:سورة ق )2(

 .5:سورة ص )3(

  .98ص: السامرائي، معاني األبنية في العربية) 4(

  42:سورة القمر) 5(

  186: سورة  البقرة )6(

  94: ورة الشعراءس  )7(

  .35-34/ 1: الزركشي، البرهان في علوم القرآن: ينظر )8(
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، َيتَفَعَّـل (ومن الزيادة في المبنى للداللة على الزيادة في المعنى الزيادة في صـيغتي      

وقد يستعمله فـي مقـام   ، منالما هو أطول ز )َيتَفَعَّل(أن القرآن يستعمل بناء " ومن ذلك  )وَيفَّعل

من ذلك على سـبيل  و، للمبالغة في الحدث واإلكثار منه )َيفَّعَّل(والتفضيل ويستعمل بناء اإلطالة 

اِء لََعلَُّهـْم  لَقَْد َأْرَسلْنَا ِإلَى ُأَمـمٍ ِمـْن قَْبِلـَك فََأخَـذْنَاُهْم بِالَْبْأَسـاِء َوالضَّـرَّ      [ :المثال قوله تعالى

َوالضَّـرَّاِء   َوَما َأْرَسلْنَا ِفي قَْرَيٍة ِمْن نَبِيٍّ ِإلَّا َأخَذْنَا َأْهلََها بِالَْبْأَساِء[ :تعالى وقوله )1(]َيتََضرَُّعوَن

  )2(]لََعلَُّهْم َيضَّرَُّعوَن

وذلك ألن األمـم  .. ).يّضرعون(وقال في األعراف  )يتضّرعون( :فقال في آية األنعام  

جاء بما فلما طال الحدث واستمر ، وفي هذا تطاول لإلرسال على مدار التاريخ، أكثر من القرية

ـ   أما القرية فجـا ، )يتضّرعون( :هو أطول بناًء فقـال ـ ـء بمـا هـو أقص ـ ـر ف ناء ـي الب

   )3(".وقد جاء في اآليتين بالصيغ الدالة على المبالغة في الحدث واإلكثار منه .. ).يّضرعون(

  الزيادة في صيغة االفتعال  -1

قولـه  ومن ذلـك  ، والتكثير، صيغة االفتعال من الصيغ التي تحمل معنى المبالغة َعدتُ        

أبلغ منه فـي   )اصطبر(بصيغة االفتعال  بالصبراألمر  فإن )4(]بِْر ِلِعَباَدِتِهفَاْعُبْدُه َواْصطَ[ :تعالى

مـن   أبلـغ  )يصـطرخون (فاسـتخدام  ، )5(]َوُهْم َيْصـطَرِخُوَن ِفيَهـا  [:قوله تعالىوكذلك ، )اصبر(

  .)6(" )يتصارخون(

                                                 
  42: سورة األنعام )1(

  94:سورة األعراف  )2(

، 1بالغة الكلمة في التعبير القرآني، ط: ، والسامرائي، فاضل صالح2/329:الزجاج، معاني القرآن وإعرابه: ينظر   )3(

  43ص : ار عّمار للنشر والتوزيععمان، د     –األردن  –م 1999 -هـ 1420

   65:سورة مريم) 4(

    37: سورة فاطر )5(

  .35-34/ 1: الزركشي، البرهان في علوم القرآن: ينظر  6)(
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  .فاعلون :الزيادة في صيغة -2

 َوالَّـِذيَن ُهـمْ  [:في قوله تعالى كوذل، معنى للمبالغة )فاعلون(وجد الخطابي في صيغة        

     )2(" مفرقا بينها وبين يفعلون )1(]ِللزَّكَاِة فَاِعلُوَن

  الن َعفَ :الزيادة في صيغة -3

 َوَما َهِذِه الَْحَياةُ الدُّنَْيا ِإلَّـا لَْهـوٌ  [ :في قوله تعالى"فََعالن " يقف الزمخشري أمام صيغة        

، وقياسـه حييـان  ، والحيوان مصدر َحِيَى" : و يقول  )3(]َر الَْآِخَرةَ لَهَِي الَْحَيَواُنَولَِعٌب َوِإنَّ الدَّا

وهي ما فـي بنـاء   ، زيادة معنى ليس في بناء الحياة"الحيوان " وفي بناء ، ...فقلبت الياء واوا

  )4("واللهبان ، والنغصان، كالنزوان، فعالن من معنى الحركة واالضطراب

  يفاعلون :ةالزيادة في صيغ -4

 ُيخَاِدُعوَن اللََّه َوالَِّذيَن َآَمنُوا[:وعن صيغة يفاعلون بقول صاحب الكشاف  في قوله تعالى      

 أي وما يخـدعون فجـيء بـه علـى لفـظ      : يقول، )5(]َوَما َيخَْدُعوَن ِإلَّا َأنْفَُسُهْم َوَما َيشُْعُروَن

   )6("للمبالغة "يفاعلون "

  زيادة السين  -5

: يستسـخرون  :يقـول الزمخشـري   )7(]َوِإذَا َرَأْوا َآَيةً َيْستَْسِخُروَن[:وله تعالىفي قكما 

وكـذلك فـي قــوله     )8("أو يستدعي بعضهم من بعض أن يسخر منها ، يبالغون في السخرية

                                                 
 4:سورة المؤمنون )1(

  161ص: م1986منشأة المعارف باإلسكندرية،  –البديع تأصيل وتجديد، مصر : سلطان، منير )2(

 64: سورة العنكبوت )3(

  3/212: مخشري، الكشافالز  )4(

  9: سورة البقرة )5(

  1/174: الزمخشري، الكشاف )6(

  14:سورة الصافات) 5(

   3/337: الزمخشري، الكشاف) 6(
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منتشرا بالغا فاشيا  :يقول فمستطيرا )1(]ُيوفُوَن بِالنَّذْرِ َوَيخَافُوَن َيْوًما كَاَن شَرُُّه ُمْستَِطيًرا[:تعالى

  )2("واستطار الفجر، من استطار الحريق، أقصى المبالغة

  زيادة التاء -6

وألحقت الهـاء  .. .)3(]َوِإذْ َجَعلْنَا الَْبْيتَ َمثَاَبةً ِللنَّاسِ َوَأْمنًا[:يقول األخفش في قوله تعالى  

وإلى مثله التفت  )4("منه  وَسيَّارة لمن يكثر ذلك، نَسَّابة :كما تقول، للمثابة لما كثر من يثوب إليه

حال مـن  "كافة "  :يقول )5(]كَافَّةً ِللنَّاسِ َبِشيًرا َونَِذيًرا َوَما َأْرَسلْنَاَك ِإلَّا[ :الزجاج في قوله تعالى

أي أرسـلناك كافـة   ، للمبالغة في الوصف بـالكف "كافة " ولحقت الهاء ، "أرسلناك "الكاف في 

  )6(".. .للناس

َيْجَعلُوَن َأَصابَِعُهْم ِفي َآذَاِنهِْم ِمَن [:ري في أن الصواعق في قوله تعالىوذهب الزمخش         

أو ، كراويـة ، والتاء للمبالغـة ، جمع صاعقة :)7(]الصََّواِعِق َحذََر الَْمْوِت َواللَُّه ُمِحيطٌ بِالْكَاِفرِيَن

ِمْن غَاِئَبٍة ِفـي   َماَو[ :ويقول الزمخشري في تفسير قوله تعالى، .)8("مصدرا كالكاذبة والعاقبة 

فكانـت  ، وخافية، سمي الشيء الذي يغيب ويخفى غائبة، )9(]السََّماِء َوالَْأْرضِ ِإلَّا ِفي ِكتَابٍ ُمبِينٍ

فـي أنهـا   ، والذبيحة، والرمية، والنطيحة، ونظائرهما، التاء فيهما بمنزلتها في العافية والعاقبة

ويـل   :فـي قـولهم  ، كالراوية، اؤهما للمبالغةوت، ويجوز أن يكونا صفتين، أسماء غير صفات

                                                 
 7: سورة اإلنسان )1(

 4/196: الزمخشري، الكشاف )2(

 125: سورة البقرة )3(

 1/146: الزجاج، معاني القرآن )4(

  28: سورة سبأ )5(

هــ،   1349أمالي ابن الشجري، طبعة دائرة المعارف العثمانية، حيدر أباد الركن، : اهللا بن عليابن الشجري، هبة  )6(

2/490. 

 19: البقرة )7(

 1/218: الزمخشري، الكشاف )8(

 75: سورة النمل )9(
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وما من شيء شديد الغيبوبة والخفـاء إال وقـد علمـه اهللا    ، كأنه قال، للشاعر من راوية السوء

  )1("وأحاط به وأثبته في اللوح المبين 

  :الزيادة بالتضعيف -7

ُسولَُه َوَيْسَعْوَن ِفي الَْأْرضِ فََساًدا َأْن ِإنََّما َجَزاُء الَِّذيَن ُيَحارُِبوَن اللََّه َوَر[:يقول الحق سبحانه    

ُيقَتِّلُـوَن  [:-سـبحانه –ويقول كـذلك ، )2(]ُيقَتَّلُوا َأْو ُيَصلَُّبوا َأْو تُقَطََّع َأْيِديهِْم َوَأْرُجلُُهْم ِمْن ِخلَاٍف

  )3(]َأْبنَاَءكُْم َوَيْستَْحُيوَن ِنَساَءكُْم

لوجدنا فيها مـن المبالغـة    )ُيقَتِّلُوَن، تُقَطََّع، ُيَصلَُّبوا، تَّلُواُيقَ(ولو أنعمنا النظر في األفعال       

وقد تحققـت الزيـادة مـن    ، )تلونقْوُي، قْطعوتُ، لبواْصوُي، تلواقُْي:(والتكثير في الفعل ما ليس في

  .تضعيف الحروف وتشديدها

  المبالغة باستخدام األساليب اللغوية :رابعا

   :ولها عدة طرق 

  بة للمبالغة حذف األجو -1

أو لجـاء  ، أو لعظم األمر، كأنه قيل لجاء الحق، )4(]ص َوالْقُْرَآنِ ِذي الذِّكْرِ[ :كقوله تعالى     

ألن ، لما فيه من التفخيم والحذف أكثر مبالغة من الـذكر ، وكل ذلك يذهب إليه الوهم، بالصدق

ظيم لما تضـمنه مـن   والحذف يذهب فيه الوهم إلى كل وجه من التع، الذكر يقتصر على وجه

، ويكثر حذف األجوبة فـي جـواب لـو   " وفي حذف األجوبة يقول صاحب البرهان  " التفخيم 

   )5(]َولَْو تََرى ِإذْ ُوِقفُوا َعلَى النَّارِ فَقَالُوا َيا لَْيتَنَا نَُردُّ َولَا نُكَذَِّب بَِآَياِت َربِّنَا[:كقوله تعالى، ولوال

                                                 
 159-3/158: الزمخشري، الكشاف )1(

 33:سورة المائدة )2(

 141: سورة األعراف )3(

 1:سورة ص )4(

 27:عامسورة األن )5(
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ذْ ُوِقفُوا َعلَى َربِّهِْم قَاَل َألَْيَس َهذَا بِالَْحقِّ قَالُوا َبلَى َوَربِّنَا قَاَل فَـذُوقُوا  َولَْو تََرى ِإ[:وقوله تعالى

   .)1(]الَْعذَاَب بَِما كُنْتُْم تَكْفُُروَن

    )2(]قَْوَلَولَْو تََرى ِإِذ الظَّاِلُموَن َمْوقُوفُوَن ِعنَْد َربِّهِْم َيْرجُِع َبْعُضُهْم ِإلَى َبْعضٍ الْ[:وقوله تعالى

  )3(]َولَْو تََرى ِإِذ الظَّاِلُموَن ِفي غََمَراِت الَْمْوِت[:وقوله تعالى

َولَْو تََرى ِإِذ الُْمْجرُِموَن نَاِكُسو ُرُءوِسهِْم ِعنَْد َربِّهِْم َربَّنَا َأْبَصْرنَا َوَسِمْعنَا فَاْرجِْعنَا [:وقوله تعالى

أو  "مـا أمـرا عظي " أو "لرأيت عجبا " وتقديره في هذه المواضع  ،)4(]نَْعَمْل َصاِلًحا ِإنَّا ُموِقنُوَن

  ) 5("لرأيت سوء حالهم" أو "لرأيت سوء منقلبهم 

  

  التكرار للمبالغة -2

أو التهويـل أو  ، أن يكرر المتكلم اللفظة الواحدة لتأكيد الوصف أو المدح أو الذم" وهو        

    )6("الوعيد 

وأما ما جاء منـه  " كثير فكان داعما للمعنى ومؤكدا له  لبشك وقد ورد في القرآن الكريم     

 )7(]*ُأولَِئـَك الُْمقَرَُّبـوَن   * َوالسَّابِقُوَن السَّابِقُوَن [:–سبحانه -للمدح في الكتاب العزيز فكقوله 

َما * َعةُ الْقَارِ[:وقوله عز وجل)8(]*َما الَْحاقَّةُ * الَْحاقَّةُ [:وأما ما جاء منه للتهويل فكقوله تعالى

  .)9(]*الْقَارَِعةُ 

                                                 
 30:سورة األنعام )1(

 31: سورة سبأ )2(

 93: سورة األنعام )3(

  12: سورة السجدة )4(

  3/183: الزركشي، البرهان في علوم القرآن: ينظر )5(

  375: العدواني، تحرير التحبير )6(

 11-10: سورة  الواقعة )7(

  2-1: سورة الحاقة )8(

  2-1: سورة القارعة )9(
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    )2("فقد جاء لالستبعاد   )1(]َهْيَهاتَ َهْيَهاتَ ِلَما تُوَعُدوَن[:وأما قوله تعالى 

  :التنكير للمبالغة -3

 )3(]ُيَجاِهُدوَن ِفي َسبِيلِ اللَِّه َولَا َيخَافُوَن لَْوَمـةَ لَـاِئمٍ  [:يقول الزمخشري في قوله تعالى  

ال يخافون شيئا قط من لوم احد : كأنه قيل، وفيها وفي التنكير مبالغتان، من اللومواللّْومة المرة "

   .)4("من اللوام

  اشتقاق نعت الشيء من اسمه للمبالغة  -4

فـي  وذلك من سـنن العـرب   "تشتق العرب نعت الشيء من اسمه عند المبالغة فيه          

وأسد ، ورْوٌض أرِيض، وليل ألَيل، َيْوُم أْيَوم :كقولهماشتقاقهم نعت الشيء من اسمه عند المبالغة 

  )5("وداٌء دوي ، وكٌن كميٌن، وحرٌز حريٌز، وظٌل ظليٌل، وصديق صدوق، وُصلب صليب، أِسيد

  :ومن هذا قوله تعالى في سورة النساء

   )6(]لًاخَاِلِديَن ِفيَها َأَبًدا لَُهْم ِفيَها َأْزَواٌج ُمطَهََّرةٌ َونُْدِخلُُهْم ِظلًّا ظَِلي[ 

ليـل   :صفة مشتقة من لفظ الظل لتأكيد معناه كما يقال :ظليال" ويقول صاحب الكشاف        

  )7("ويوم أيوم، أليل

  الوصف واإلخبار بالمصدر للمبالغة  -5

الوصف بالمصدر من وسائل المبالغة التي كان لها حضورها في القرآن الكريم وفـي   ُيَعُد     

 َوِعَباُد الرَّْحَمنِ الَِّذيَن َيْمشُوَن َعلَى الْـَأْرضِ َهْونًـا َوِإذَا  [ :له تعالىهذا يقول الزمخشري في قو

                                                 
  36:سورة المؤمنين )1(

  367: العدواني، تحرير التحبير )2(

 54:سورة المائدة )3(

  1/623: الزمخشري، الكشاف) 8(

  273-272ص : الثعالبي، فقه اللغة وسر العربية  )5(

  57: سورة النساء )6(

  1/534: الزمخشري، الكشاف  )7(
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، أو مشيا هيِّنـا ، بمعنى هيِّنين، أو صفة للمشي، حال :هونا"  )1(]خَاطََبُهُم الَْجاِهلُوَن قَالُوا َسلَاًما

    )2("إال أن في وضع المصدر موضع الصفة مبالغة 

وصـف  " )3(]َوَجاُءوا َعلَى قَِميِصِه بَِدمٍ كَِذبٍ[ :المصدر في قوله تعالىوجاء الوصف ب        

، والـزور بذاتـه  ، كما يقال للكذاب هو الكذب بعينه، الدم بالكذب مبالغة كأنه نفس الكذب وعينه

 َأْو[: والفاعـل كقولـه  ، أي مسكوب :كما يقال ماء سكب، والفاعل والمفعول يسميان بالمصدر

كما سموا المصدر بهما قالوا للعقل المعقول وللجلد ، )4(]ا غَْوًرا فَلَْن تَْستَِطيَع لَُه طَلًَباُيْصبَِح َماُؤَه

   )5(" المجلود

 ؛سمي الفاعل والمفعول في الوصفاألنه أبلغ من  ؛وبالوصف بالمصدر تحدث المبالغة       

در صفة أو خبـراً عـن   واستعمال المص، ألنه قيد للحدث المجرد، الداللة على الذاتوه من للخ

أمـا  ، كما في الصفات ألنها ال تدل على موصـوف بالحـدث  ، ذات يعني تقييد الحدث بالذات

استعمال المصدر فيعني الحدث الذي تحولت الذات بالمبالغة فيه إلى ذات الحـدث نحـو قولـه    

وا عن استخدام الصفة لوهنا عد، )6(]تَْعُبُدوَنَوِإذْ قَاَل ِإْبَراِهيُم ِلَأبِيِه َوقَْوِمِه ِإنَِّني َبَراٌء ِممَّا [:تعالى

زيادة  )براء( التي تدل على الدوام والثبات وتأكيد الوصف إلى استخدام المصدر)بريء(المشبه 

 .في المبالغة

 )7(]كُِتَب َعلَْيكُُم الِْقتَاُل َوُهـَو كُـْرٌه لَكُـمْ   [:تعالىمن المبالغة بالوصف بالمصدر قوله و        

   .واألهوال، للمبالغة في الكراهة لما في القتال من الشدائد وتحمل المشاق )كره(در اء المصـجف

                                                 
  63: سورة الفرقان )1(

  3/99: الزمخشري، الكشاف )2(

 18:سورة يوسف )3(

 41:الكهف )4(

  م، دار ابن كثير، ودار اليمامة للطباعة  1999-1420، 7الدرويش، محي الدين، إعراب القرآن وبيانه، ط )5(

   2/308: وينظر الزمخشري، الكشاف. 12/512، 3دمشق، بيروت، م -والنشر     

 26:الزخرف )6(

 216:البقرة )7(
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اسم  :الوسواس"   )1(]ِمْن شَرِّ الَْوْسَواسِ الْخَنَّـاسِ [ :وجاء في تفسير الكشاف لقوله تعالى      

ـ  ، بمعنى الوسوسة كالزلزال بمعنى الزلزلة وأما المصدر فوسواس بالكسر كزلزال ه والمـراد ب

أو ، سمي بالمصدر كأنه وسوسة في نفسه ألنها صنعته وشغله الذي هو عاكف عليـه ، الشيطان

سـّمى اهللا  " و قـد   )2("الصوت الخفّي ومنه وسـواس الحلـي   : والوسوسة، أريد ذو الوسواس

  )3("الموسوس وسواسا بالمصدر 

  لمصدر موقع اسم الفاعل للمبالغة إيقاع ا -6

  )4(]*ُهًدى َوُبشَْرى ِللُْمْؤِمِنيَن * َياتُ الْقُْرَآنِ َوِكتَابٍ ُمبِينٍ طس ِتلَْك َآ[ :كقوله تعالى

. .تلك آيات القرآن الهادي للمؤمنين إلى صراط مستقيم والمبشر لهم بجنـات النعـيم  " :بمعنى 

  )5("أي هاديا ومبشرا  )هدى وبشرى(ذكر المصدر بدل اسم الفاعل للمبالغة 

  )6(]السََّماَواِت َوالَْأْرضِ َمثَُل نُورِِه كَِمشْكَاٍة ِفيَها ِمْصَباٌح اللَُّه نُوُر[ :وقوله تعالى 

منـور لكـل    :بمعنـى   )اهللا نور السماوات(إطالق المصدر على اسم الفاعل للمبالغة "   

  )7("بحيث كأنه عين نوره، شيء

َمـاُؤكُْم   قُْل َأَرَأْيتُْم ِإْن َأْصَبَح[و  )8(]اَأْو ُيْصبَِح َماُؤَها غَْوًرا فَلَْن تَْستَِطيَع لَُه طَلًَب[: و قوله تعالى

المبالغة بإطالق المصـدر علـى اسـم    " وأراد ، غائر :بمعنى )9(]غَْوًرا فََمْن َيْأِتيكُْم بَِماٍء َمِعينٍ

  )10( أي غائرا )يصبح ماؤها غورا(الفاعل 

                                                 
 4: الناس )1(

 303-4/302: الزمخشري، الكشاف )2(

 58: لفروق اللغويةالعسكري، ا )3(

 2-1: سورة النمل )4(

 2/404:الصابوني، صفوة التفاسير )5(

 35:سورة النور )6(

 2/345: الصابوني، صفوة التفاسير )7(

 41: سورة الكهف )8(

 30: سورة الملك )9(

 2/195: الصابوني، صفوة التفاسير )10(
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  .للمبالغة إيقاع اسم الفاعل موقع الفعل -7

 )1(]َن النَّاسِ َمْن َيقُوُل َآَمنَّا بِاللَِّه َوبِالَْيْومِ الَْآِخرِ َوَما ُهـْم بُِمـْؤِمِنينَ  َوِم[:نحو قوله تعالى      

سـم  ولكنه عدل عن الفعل إلى اال )من يقول آمنا(ليطابق قوله  )ما آمنوا(كان األصل أن يقول "

  )2("للمبالغة في نفي اإليمان عنهم

  :المبالغة في النفي -8

 ِإنَّ الَِّذيَن َيكْفُـُروَن بَِآَيـاِت اللَّـهِ   [:تضى في أماليه إلى قوله تعالىويشير الشريف المر  

وظـاهر  : يقول، )4(]َوقَتْلَُهُم الَْأنْبَِياَء بِغَْيرِ َحقٍّ[:وفي موضع آخر، )3(]َوَيقْتُلُوَن النَّبِيِّيَن بِغَْيرِ َحقٍّ

فيما جرى هذا المجرى مـن   أن للعرب :والجواب، ...هذا القول يقتضي أن قتلهم قد يكون بحق

ومـرادهم بـذلك   ، وفهم عـنهم ، عند من تصفح كالمهم، ومذهبا مشهورا، الكالم عادة معروفة

ليس يريدون أن فيه خيرا ال يرجى ، فالن ال يرجى خيره: فمن ذلك". المبالغة في النفي وتأكيده

  )5("... وإنما غرضهم أنه ال خير عنده على وجه من الوجوه

  لغة باستخدام األساليب البالغيةالمبا :خامسا

  :ولها عدة طرق 

      ترادف الصفات للمبالغة -1

أن تكونـا   :وترادف الكلمتـين ، وأردف الشيُء تتابع" ، الترادف هو التتابع في األمور        

ـ ، وفي تكرار الكلمات بالمعنى نفسه نوع من التأكيد والزيادة في المعنى )6("بمعنى واحد   دويع

 وُيقَصُد بترادف الصفات ، صفات من الوسائل التي تتحقق بها المبالغة في القرآن الكريمترادف ال

                                                 
 8: سورة البقرة )1(

   1/38: الصابوني، صفوة التفاسير )2(

 21: آل عمران )3(

 181: آل عمران )4(

 1/228: أمالي المرتضى )5(

 )ردف: (المعجم الوسيط )6(
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ومـن أجـل قصـد    ، وتكون متكررة إلعظام حال الموصوف ورفع شأنه، أن تُراَدفَ الصفات"

 السََّماَواِت اللَُّه نُوُر[ :التهويل في المعنى المقصود واإلشادة في أمره من مدحٍ أو ذمٍ كقوله تعالى

ُيوقَُد َوالَْأْرضِ َمثَُل نُورِِه كَِمشْكَاٍة ِفيَها ِمْصَباٌح الِْمْصَباُح ِفي ُزَجاَجٍة الزَُّجاَجةُ كََأنََّها كَْوكٌَب ُدرِّيٌّ 

نَاٌر نُوٌر َعلَى ِمْن شََجَرٍة ُمَباَركٍَة َزْيتُونٍَة لَا شَْرِقيٍَّة َولَا غَْربِيٍَّة َيكَاُد َزْيتَُها ُيِضيُء َولَْو لَْم تَْمَسْسُه 

  )1(]نُورٍ

وأشادت من قدره ورفعت من ، وهنا تتابعت الصفات فأفادت المبالغة في حال الموصوف

َأْو كَظُلَُماٍت ِفي َبْحرٍ لُجِّيٍّ َيغْشَـاُه  [:ومنه قوله تعالى )2("حاله وأبانت المقصود على أحسن هيئة 

 )3(]ظُلَُماتٌ َبْعُضَها فَْوقَ َبْعضٍ ِإذَا َأخَْرَج َيَدُه لَْم َيكَْد َيَراَهاِمْن فَْوِقِه َمْوٌج ِمْن فَْوِقِه َسَحاٌب  َمْوٌج

فهذه ، ونلحظ كيف زيدت صفة الظلمة وتعالت حتى بلغت ذروتها عندما تتابع الوصف وترادف

  )4(" .وظلمة السحاب من فوق الموج، ظلمة البحر تعلوها ظلمة الموج فوقها

وبلغـت المـراد   ، نلحظ كيف أصابت المقصود، لنور والظلمةلف وإذا تأملنا هذه األوصا     

   .والمنشود من إظهار المبالغة في الصفة

  .تتميم الكالم للمبالغة  -2

وهو في مصطلح علماء البيان عبـارة عـن   ، من قولهم تّممه إذا أكمله :تتميم الكالم          

في كالم ال يوهُم غيَر المراد بفضلة تفيـد  وهو أن يؤتى "  )5("تقييد الكالم بفضلة لقصد المبالغة 

فإن ، أي اشتهائه، أي مع حب الطعام، )6(]َوُيطِْعُموَن الطََّعاَم َعلَى ُحبِّـهِ [:كالمبالغة في قوله، نكتة

: وقولـه تعـالى  ، )7(]َوَآتَى الَْماَل َعلَى ُحبِّـهِ [:ومثله قوله تعالى، اإلطعام حينئذ أبلغ وأكثر أجرا

                                                 
 35: سورة النور) 1(

 123:العلوي، الطراز )2(

 40: سورة النور )3(

محمد محيي الدين عبد الحميـد،  :العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده، تحقيق: القيرواني، أبو علي الحسن بن رشيق )4(

 55/ 2: 1972دار الجيل،  -يروت ، ب4ط 

 104: العلوي، الطراز )5(

  8:سورة اإلنسان )6(

 177: سورة البقرة )7(
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وهو مؤمن تتميم في غايـة   :فقوله )1(]ِمَن الصَّاِلَحاِت ِمْن ذَكَرٍ َأْو ُأنْثَى َوُهَو ُمْؤِمٌن َوَمْن َيْعَمْل[

  )2("الحسن

 ُأولَِئَك الَِّذيَن اشْتََرُوا الضَّلَالَةَ بِالُْهَدى فََمـا َربَِحـتْ  [ :ومن التتميم ما جاء في قوله تعالى       

تتميم لما تقدم أفاد بأنهم ضالون  ]َوَما كَانُوا ُمْهتَِديَن[ :فقوله تعالى )3(]ِتَجاَرتُُهْم َوَما كَانُوا ُمْهتَِديَن

  )4(".في جميع ما يتعاطونه من عمل

ُعدَّةً  َولَْو َأَراُدوا الْخُُروَج لََأَعدُّوا لَُه[ :في قوله]اقُْعُدوا َمَع الْقَاِعِديَن[ :وكذلك قوله تعالى         

  )5(]بَِعاثَُهْم فَثَبَّطَُهْم َوِقيَل اقُْعُدوا َمَع الْقَاِعِديَنَولَِكْن كَرَِه اللَُّه انْ

والتتميم بذكر مع القاعدين وعدم االكتفاء بذكر اقعدوا ألنه لو اقتصر على األمر لـم يفـد        

سوى القعود ولكنه أراد أن ينظمهم في سلك المرضى وأصحاب العاهـات والمعتـوه والنسـاء    

  )6(." م الجثوم في البيوت بأنهم الموصفون عند الناس بالتخلف والتقاعدوالصبيان الذين من شأنه

  .وهو اإلمعان للمبالغة، اإليغال -3

وُردَّ ، وزعم بعضهم أنه خاص بالشـعر ، وهو ختم الكالم بما يفيد نكتة يتم المعنى دونها"     

اتَّبُِعوا َمْن لَا َيْسَألُكُْم * الُْمْرَسِليَن قَاَل َيا قَْومِ اتَّبُِعوا [ :قوله تعالى من ذلكوبأنه وقع في القرآن 

إذ الرسول مهتد ال ، إيغال ألنه يتم المعنى بدونه )وهو مهتدون(فقوله   )7(]*َأْجًرا َوُهْم ُمْهتَُدوَن 

  .لكن فيه زيادة مبالغة في الحث على اتباع الرسول والترغيب فيه، محالة

                                                 
 124: سورة النساء )1(

 3/222: ينظر السيوطي، اإلتقان في علوم القرآن )2(

 16: سورة البقرة )3(

 1/56، 1الدرويش، إعراب القرآن وبيانه، م )4(

  46: سورة التوبة )5(

 10/224، 3ويش، إعراب القرآن وبيانه، مالدر )6(

 31-29: يس )7(
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فإن ، )1(]َولَا تُْسِمُع الصُّمَّ الدَُّعاَء ِإذَا َولَّْوا ُمْدبِرِيَن[:قوله تعالى وجعل ابن أبي اإلصبع منه    

   .)2("ى المعنى مبالغة في عدم انتفاعهمزائد عل )إذا ولو مدبرين( :قوله

 لَـْن َيُضـرُّوكُْم ِإلَّـا َأذًى َوِإنْ   [ :في قوله تعالى]ثُمَّ لَا ُينَْصُروَن[ :ومن اإليغال قوله تعالى     

   )3(]كُْم ُيَولُّوكُُم الَْأْدَباَر ثُمَّ لَا ُينَْصُروَنُيقَاِتلُو

في اآلية فن اإليغال أي عدم الوقوف عند تولية األدبار مع تمام الكالم فأتم بما يوافـق          

  )4( .بقية الفواصل مع ما يكمل به المعنى التام

  التجريد للمبالغة  -4

لي من فالن ( :نحو، مبالغة في كمالها، آخر مثلهأن ُينتزع من أمر ذي صفة  :التجريد         

  )5("بصفة الصداقة د من الرجل الصديق آخر مثله يتصفجّر ؛)صديق حميم

 لَُهْم ِفيَها َداُر الْخُلِْد َجَزاًء بَِمـا كَـانُوا بَِآَياِتنَـا   [ :يقول الزمخشري في تفسير قوله تعالى      

 لَقَْد كَاَن لَكُْم ِفي َرُسـولِ اللَّـهِ  [ :ا دار الخلد كقوله تعالىأن الدار في نفسه :معناه، )6(]َيْجَحُدوَن

لك فـي   :وتقول، أسوة حسنة –صلى اهللا عليه وسلم  –والمعنى أن رسول اهللا ، )7(]ُأْسَوةٌ َحَسنَةٌ

  )8("وأنت تعني الدار بعينها ، هذه الدار دار السرور

                                                 
 80: النمل )1(

 3/220: السيوطي، اإلتقان في علوم القرآن )2(

 111: آل عمران )3(

 4/508، 1م: الدرويش، إعراب القرآن وبيانه )4(

 269-3/268: السيوطي، اإلتقان في علوم القرآن )5(

 28: فصلت )6(

 21: سورة األحزاب )7(

 3/452: لزمخشري، الكشافا )8(
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َداُر  لَُهْم ِفيَها[ :قوله تعالى كذلك ، ه البحرلئن سألت فالنا لتسألن ب :قولهم ومن التجريد       

يهـا ُمعـّدا للكفـار تهـويال     وجعـل ف ، لكن انتزع منها مثلها، هي دار الخلد، فإن جهنم]الْخُلِْد

  )1(."ألمرها

، أي فـي جهـنم   ؛تجريد بفي الجاّرة التجريديـة " ]لَُهْم ِفيَها َداُر الْخُلِْد[ :وفي قوله تعالى      

   )2(.أخرى مبالغة اارفانتزع منها د

علـى أن  ، )3(]ُيخْرُِج الَْحيَّ ِمَن الَْميِِّت َوُمخْرُِج الَْميِِّت ِمـَن الَْحـيِّ  [ :وُجعل من التجريد"      

بالرفع ، )4(]فَكَانَتْ َوْرَدةٌ كَالدَِّهانِ[ :وقرأ عبيد بن عمير :قال الزمخشري، النطفة :المراد بالميت

َيرِثُِني َوارث ِمْن َآلِ َيْعقُوَب َواْجَعلُْه [ :وقُرئ، وهو من التجريد :قال، بمعنى حصلت منها وردة

وهب لي من لدنك وليا يرثنـي  " ؛ وذلك أنه يريد هذا هو التجريد: قال ابن جني )5(]َربِّ َرِضـيا 

  )6("ه وارثانفكأنه جّرد م، وهو الوارث نفسه" من آل يعقوب  منه وارثٌ

  المبالغة في المجاز  -5

 َوِمنُْهُم الَِّذيَن ُيْؤذُوَن النَّبِيَّ َوَيقُولُـونَ [ :ومن المبالغة في المجاز ما جاء في قوله تعالى       

  ) 7(]ُهَو ُأذٌُن قُْل ُأذُُن خَْيرٍ لَكُْم

ألن العين هي المقصـود   ؛كما يراد بالعين الرجل إذا كان ربيئة، مجاز مرسل :هو أذن      

هو من إطالق اسم الجزء على الكل للمبالغة والعالقة تسـمى  منه فصارت كأنه الشخص كله و

  )8(الجزئية

                                                 
 512: اإليضاح )1(

 4/565، 1م: الدرويش، إعراب القرآن وبيانه )2(

 95:سورة األنعام )3(

 37: سورة الرحمن )4(

 6:سورة مريم )5(

 3/269: السيوطي، اإلتقان في علوم القرآن )6(

 61: سورة التوبة )7(

 10/236، 3م: إعراب القرآن وبيانه: الدرويش: ينظر )8(
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   ةااللتفات للمبالغ  -6 

لَْولَا ِإذْ َسِمْعتُُموُه ظَنَّ الُْمْؤِمنُوَن َوالُْمْؤِمنَاتُ بَِأنْفُِسـهِْم خَْيـًرا   [:في قوله تعالىكما وذلك   

ظننتم بأنفسـكم  ، لوال سمعتموه: َهلّا قيل :ن قلتفإ" يقول الزمخشري ، )1(]ُمبِيٌنَهذَا ِإفٌْك  َوقَالُوا

ليبـالغ فـي    :قلـت  ؟وعن الضمير إلى الظاهر، خيرا وقلتم؟ ولم عدل عن الخطاب إلى الغيبة

  .)2("التوبيخ بطريقة االلتفات

  التفصيل بعد اإلجمال للمبالغة  -7

وإذا بطشتم بسوط أو سيف كان " :أي )3(]َوِإذَا َبطَشْتُْم َبطَشْتُْم َجبَّارِيَن[:عالىقوله تك وذلك  

، تبادرون تعجيل العذاب :أي...وقيل الجبار الذي يضرب ويقتل على الغضب، ذلك ظلما وعلوا

بالغ في تنبيههم على نعم اهللا حيث أجملها ثم فصـلها مستشـهدا   ، وال تتثبتون مفكرين بالعواقب

  )4(]قُوا الَِّذي َأَمدَّكُْم بَِما تَْعلَُمـونَ َواتَّ[ :حيث قال، وذلك أن أيقظهم عن سنة غفلتهم عنها، بعلمهم

تفضـل علـيهم   يوإنه كما قدر أن ، وعرفهم المنعم بتعديد ما يعلمون من نعمته، ثم عددها عليهم

  )5"فاتقوه، بهذه النعمة فهو قادر على الثواب والعقاب

  

  

  

                                                 
  12: سورة النور )1(

  3/53:الزمخشري، الكشاف) 3(

  130: سورة الشعراء) 4(

  132: سورة الشعراء) 5(

  3/122: الزمخشري، الكشاف)  6(
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  الفصل الثالث

  معجم أوزان المبالغة في القرآن الكريم

  

   مدنيــةفي السور ال :أوال

  .رسم توضيحي ألوزان المبالغة الواردة في السورة المدنّية*       

  في السور المكية  :ثانيا

  .رسم توضيحي ألوزان المبالغة الواردة في السورة المكّية*       
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  في السور المدنيــة معجم أوزان المبالغـة:أوال

سـتمائة  (اسما داال على المبالغـة مكـررة   وخمسون  ورد في السور المدنية أربعة         

يبّين كـل صـيغة    موزعة على تسعة أوزان وفيما يلي رسم توضيحي، مرة )واثنين وخمسين

   .وما ورد عليها من ألفاظ المبالغة

  

  

  

  طاغوت  قُدُّوس  قّيوم  مسكين  رحمن  صّديق  جهول  أكال  أثيم

    رءوف  أواه  أليم

  شكور  تّواب  بديع

  طهور  جّبار  بشير

  ظلوم  خّوان  بصير

  عبوس  سّماع  بليغ

  عدّو  سّيار  حفيظ

  عفّو  طّواف  حكيم

  غفور  ظالم  حليم

  فخور  عالم  خبير

  كفور  قّهار  خصيم

  نصوح  قّوام  رحيم

    كفّار  سميع

  نضاخ  شهيد

  وهاب  عزيز

    عليم

  غنّي

  قدير

  نذير

  نصير

  ولّي

 األوزان

ْول فََعلُوت ِمِ◌فعيل فَْيُعول فُعُّ يل فعالن  فعيل فّعال فَُعْول فِعِّ
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  فّعال :  أوال

  :عدد صيغ المبالغة الواردة في السور المدنية  والتي جاءت على بناء فّعال     

   :وفيما يأتي بيانها ."خمس عشرة صيغة  "  

 ]1[عدد التكرار :أكّال -1

  ])42(ِللسُّْحِت  َأكَّالُوَنَسمَّاُعوَن ِللْكَِذبِ [ :المائدة

  ]1[عدد التكرار  :أّواه -2

  ])114(َحِليٌم  َأوَّاٌهلَِإنَّ ِإْبَراِهيَم [ :التوبة

  ]1[عدد التكرار  :سيارة -3

َوُحرَِّم َعلَْيكُْم َصْيُد الَْبرِّ َما ُدْمتُْم ُحُرًما  َوِللسَّيَّاَرِةُأِحلَّ لَكُْم َصْيُد الَْبْحرِ َوطََعاُمُه َمتَاًعا لَكُْم [ :المائدة

)96([  

  ]1[عدد التكرار  :طّواف -4

  ])58(َعلَْيكُْم َبْعُضكُْم َعلَى َبْعضٍ  طَوَّافُوَنا َعلَْيهِْم ُجنَاٌح َبْعَدُهنَّ لَْيَس َعلَْيكُْم َولَ[:النور

  ]1[عدد التكرار  :قّهار -5

  ])16( الْقَهَّاُرقُلِ اللَُّه خَاِلقُ كُلِّ شَْيٍء َوُهَو الَْواِحُد [ :الرعد

  ]1[عدد التكرار  :تانخنضا -6

  ])66( انِنَضَّاخَتَِفيهَِما َعْينَانِ [ :الرحمن

  ]1[عدد التكرار  :وّهاب -7

  ])8( الَْوهَّاُبَربَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوَبنَا َبْعَد ِإذْ َهَدْيتَنَا َوَهْب لَنَا ِمْن لَُدنَْك َرْحَمةً ِإنََّك َأنْتَ [ :آل عمران
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  ]1[عدد التكرار  :كفَّار -8

  ])276(اللَُّه لَا ُيِحبُّ كُلَّ كَفَّارٍ َأِثيمٍ َيْمَحقُ اللَُّه الرَِّبا َوُيْربِي الصََّدقَاِت َو[:البقرة

  ]2[عدد التكرار  :جّبار -9

  ]22 قَالُوا َيا ُموَسى ِإنَّ ِفيَها قَْوًما َجبَّارِيَن[:المائدة

الُْمتَكَبِّـُر   الَْجبَّاُرزِيُز ُهَو اللَُّه الَِّذي لَا ِإلََه ِإلَّا ُهَو الَْمِلُك الْقُدُّوُس السَّلَاُم الُْمْؤِمُن الُْمَهْيِمُن الَْع[:الحشر

  ])23(ُسْبَحاَن اللَِّه َعمَّا ُيشْرِكُوَن 

  ]2[عدد التكرار  :خّوان -10

  اآلية ورقمها السورة  الرقم
 ])107(َأِثيًما  خَوَّانًاِإنَّ اللََّه لَا ُيِحبُّ َمْن كَاَن [  النساء  1
 ])38(كَفُورٍ خَوَّانٍوا ِإنَّ اللََّه لَا ُيِحبُّ كُلَّ ِإنَّ اللََّه ُيَداِفُع َعنِ الَِّذيَن َآَمنُ[  الحج  2

  ]3[عدد التكرار  :ظلّام -11

  اآلية ورقمها السورة  الرقم
 ]182(ذَِلَك بَِما قَدََّمتْ َأْيِديكُْم َوَأنَّ اللََّه لَْيَس بِظَلَّامٍ ِللَْعبِيِد [  آل عمران  1
 ])51(ْم َوَأنَّ اللََّه لَْيَس بِظَلَّامٍ ِللَْعبِيِد ذَِلَك بَِما قَدََّمتْ َأْيِديكُ[  األنفال  2
  ])10(ذَِلَك بَِما قَدََّمتْ َيَداَك َوَأنَّ اللََّه لَْيَس بِظَلَّامٍ ِللَْعبِيِد [  الحج  3

  ]3[عدد التكرار  :علّام -12

  اآلية ورقمها السورة  الرقم
 ])109(اُم الْغُُيوبِ قَالُوا لَا ِعلَْم لَنَا ِإنََّك َأنْتَ َعلَّ[ المائدة  1
 ])116(تَْعلَُم َما ِفي نَفِْسي َولَا َأْعلَُم َما ِفي نَفِْسَك ِإنََّك َأنْتَ َعلَّاُم الْغُُيوبِ [ المائدة  2
  ])78(َألَْم َيْعلَُموا َأنَّ اللََّه َيْعلَُم ِسرَُّهْم َونَْجَواُهْم َوَأنَّ اللََّه َعلَّاُم الْغُُيوبِ [ التوبة  3

  ]3[عدد التكرار  :قّوام -13

  اآلية ورقمها السورة  الرقم
 ])34(الرَِّجاُل قَوَّاُموَن َعلَى النَِّساِء بَِما فَضََّل اللَُّه َبْعَضُهْم َعلَى َبْعضٍ [ النساء  1
 ])135(َيا َأيَُّها الَِّذيَن َآَمنُوا كُونُوا قَوَّاِميَن بِالِْقْسِط [ النساء  2
  ])8(َها الَِّذيَن َآَمنُوا كُونُوا قَوَّاِميَن ِللَِّه شَُهَداَء بِالِْقْسِط َيا َأيُّ[ المائدة  3
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  ]4[عدد التكرار  :سّماع -14

  اآلية ورقمها السورة  الرقم
 ])41(َوِمَن الَِّذيَن َهاُدوا َسمَّاُعوَن ِللْكَِذبِ َسمَّاُعوَن ِلقَْومٍ َآخَرِيَن [  المائدة  1
 ])42(لْكَِذبِ َأكَّالُوَن ِللسُّْحِت َسمَّاُعوَن ِل[  المائدة  2
  ])47(َوِفيكُْم َسمَّاُعوَن لَُهْم َواللَُّه َعِليٌم بِالظَّاِلِميَن [  التوبة  3

  ]12[عدد التكرار  :تّواب -15

  اآلية ورقمها السورة  الرقم
 37]التَّوَّاُب الرَِّحيُمفَتَلَقَّى َآَدُم ِمْن َربِِّه كَِلَماٍت فَتَاَب َعلَْيِه ِإنَُّه ُهَو [  البقرة  1
 54]ذَِلكُْم خَْيٌر لَكُْم ِعنَْد َبارِِئكُْم فَتَاَب َعلَْيكُْم ِإنَُّه ُهَو التَّوَّاُب الرَِّحيُم[  البقرة  2
 128]َوتُْب َعلَْينَا ِإنََّك َأنْتَ التَّوَّاُب الرَِّحيُم[  البقرة  3
 160]التَّوَّاُب الرَِّحيُم فَُأولَِئَك َأتُوُب َعلَْيهِْم َوَأنَا[  البقرة  4
 222]ِإنَّ اللََّه ُيِحبُّ التَّوَّابِيَن َوُيِحبُّ الُْمتَطَهِّرِيَن[  البقرة  5
  16]اَن تَوَّاًبا َرِحيًمافَِإْن تَاَبا َوَأْصلََحا فََأْعرُِضوا َعنُْهَما ِإنَّ اللََّه كَ[   النساء  6
  64]فَاْستَغْفَُروا اللََّه َواْستَغْفََر لَُهُم الرَُّسوُل لََوَجُدوا اللََّه تَوَّاًبا َرِحيًما[   النساء  7
  104]َوَأنَّ اللََّه ُهَو التَّوَّاُب الرَِّحيُم[   التوبة  8
  118]ثُمَّ تَاَب َعلَْيهِْم ِلَيتُوُبوا ِإنَّ اللََّه ُهَو التَّوَّاُب الرَِّحيُم[   التوبة  9

  10]َولَْولَا فَْضُل اللَِّه َعلَْيكُْم َوَرْحَمتُُه َوَأنَّ اللََّه تَوَّاٌب َحِكيٌم[   النور  10
  12]اللََّه ِإنَّ اللََّه تَوَّاٌب َرِحيٌم َواتَّقُوا[  الحجرات  11
  3]فََسبِّْح بَِحْمِد َربَِّك َواْستَغِْفْرُه ِإنَُّه كَاَن تَوَّاًبا[   النصر  12

  فعيل    :ثانيا

  :ية  والتي جاءت على بناء فعيلعدد صيغ المبالغة الواردة في السور المدن     

   :وفيما يأتي بيانها ."إحدى وعشرون صيغة  "  

  ]1[عدد التكرار  .بديع -1

  ])117(َبِديُع السََّماَواِت َوالَْأْرضِ َوِإذَا قََضى َأْمًرا فَِإنََّما َيقُوُل لَُه كُْن فََيكُوُن [ :البقرة
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  ]1[عدد التكرار  .بليغ -2

  ])63(َعنُْهْم َوِعظُْهْم َوقُْل لَُهْم ِفي َأنْفُِسهِْم قَْولًا َبِليغًا فََأْعرِضْ [ :النساء

  ]1[عدد التكرار  .حفيظ -3

  ])80(َمْن ُيِطعِ الرَُّسوَل فَقَْد َأطَاَع اللََّه َوَمْن تََولَّى فََما َأْرَسلْنَاَك َعلَْيهِْم َحِفيظًا [ :النساء

  ]1[عدد التكرار  .خصيم -4

  ])105(تَكُْن ِللْخَاِئِنيَن خَِصيًما َولَا [ :النساء

  ]2[عدد التكرار  .أثيم -5

  ])276(َيْمَحقُ اللَُّه الرَِّبا َوُيْربِي الصََّدقَاِت َواللَُّه لَا ُيِحبُّ كُلَّ كَفَّارٍ َأِثيمٍ [:البقرة

  ])107(ِحبُّ َمْن كَاَن خَوَّانًا َأِثيًما َولَا تَُجاِدْل َعنِ الَِّذيَن َيخْتَانُوَن َأنْفَُسُهْم ِإنَّ اللََّه لَا ُي[:النساء

  ]3[عدد التكرار  .بشير  -6

  اآلية ورقمها السورة الرقم
  119]َحابِ الَْجِحيمِِإنَّا َأْرَسلْنَاَك بِالَْحقِّ َبِشيًرا َونَِذيًرا َولَا تُْسَأُل َعْن َأْص[  البقرة   1
  19]َأْن تَقُولُوا َما َجاَءنَا ِمْن َبِشيرٍ َولَا نَِذيرٍ فَقَْد َجاَءكُْم َبِشيٌر َونَِذيٌر[  المائدة  2

  ]6[عدد التكرار  .نذير - 7

  اآلية ورقمها السورة الرقم
  119]َعْن َأْصَحابِ الَْجِحيمِ ِإنَّا َأْرَسلْنَاَك بِالَْحقِّ َبِشيًرا َونَِذيًرا َولَا تُْسَأُل[  البقرة  1
  19]َأْن تَقُولُوا َما َجاَءنَا ِمْن َبِشيرٍ َولَا نَِذيرٍ فَقَْد َجاَءكُْم َبِشيٌر َونَِذيٌر[  المائدة  2
  49]قُْل َيا َأيَُّها النَّاُس ِإنََّما َأنَا لَكُْم نَِذيٌر ُمبِيٌن[  الحج  3
  45]َأْرَسلْنَاَك شَاِهًدا َوُمَبشًِّرا َونَِذيًراَيا َأيَُّها النَّبِيُّ ِإنَّا [  األحزاب  4
  8]ِإنَّا َأْرَسلْنَاَك شَاِهًدا َوُمَبشًِّرا َونَِذيًرا[  الفتح  5
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  ]10[عدد التكرار  .حليم  -8

  اآلية ورقمها السورة الرقم
  ])225(ٌم َولَِكْن ُيَؤاِخذُكُْم بَِما كََسَبتْ قُلُوُبكُْم َواللَُّه غَفُوٌر َحِلي[  البقرة  1
  ])235(َواْعلَُموا َأنَّ اللََّه غَفُوٌر َحِليٌم [  البقرة  2
  ])263(َواللَُّه غَِنيٌّ َحِليٌم [  البقرة  3
  ])155(َولَقَْد َعفَا اللَُّه َعنُْهْم ِإنَّ اللََّه غَفُوٌر َحِليٌم [  آل عمران  4
  ])12( َوِصيَّةً ِمَن اللَِّه َواللَُّه َعِليٌم َحِليٌم[  النساء   5
  ])101(َعفَا اللَُّه َعنَْها َواللَُّه غَفُوٌر َحِليٌم [  المائدة   6
  ])114(فَلَمَّا تََبيََّن لَُه َأنَُّه َعُدوٌّ ِللَِّه تََبرََّأ ِمنُْه ِإنَّ ِإْبَراِهيَم لََأوَّاٌه َحِليٌم [  التوبة  7
  ])59(لََّه لََعِليٌم َحِليٌم لَُيْدِخلَنَُّهْم ُمْدخَلًا َيْرَضْونَُه َوِإنَّ ال[  الحج  8
  ])51(َواللَُّه َيْعلَُم َما ِفي قُلُوبِكُْم َوكَاَن اللَُّه َعِليًما َحِليًما [  األحزاب 9

  ])17(َوَيغِْفْر لَكُْم َواللَُّه شَكُوٌر َحِليٌم [  التغابن 10

  ]12[عدد التكرار  .غني -9 

  اآلية ورقمها السورة  الرقم
  ])263(غَِنيٌّ َحِليٌم  َواللَُّه[  البقرة  1
  ])267(َواْعلَُموا َأنَّ اللََّه غَِنيٌّ َحِميٌد [  البقرة   2
  ])97(َوَمْن كَفََر فَِإنَّ اللََّه غَِنيٌّ َعنِ الَْعالَِميَن [آل عمران  3
  ])6(ُروِف َوَمْن كَاَن غَِنيا فَلَْيْستَْعِففْ َوَمْن كَاَن فَِقيًرا فَلَْيْأكُْل بِالَْمْع[  النساء  4
  ])131(َوكَاَن اللَُّه غَِنيا َحِميًدا [  النساء   5
  ])135(ِإْن َيكُْن غَِنيا َأْو فَِقيًرا فَاللَُّه َأْولَى بِهَِما [  النساء  6
  ])64(لَُه َما ِفي السََّماَواِت َوَما ِفي الَْأْرضِ َوِإنَّ اللََّه لَُهَو الْغَِنيُّ الَْحِميُد [  الحج  7
  ])38(َواللَُّه الْغَِنيُّ َوَأنْتُُم الْفُقََراُء [  مدمح  8
  ])24(َوَمْن َيتََولَّ فَِإنَّ اللََّه ُهَو الْغَِنيُّ الَْحِميُد [  الحديد  9
  ])6(َوَمْن َيتََولَّ فَِإنَّ اللََّه ُهَو الْغَِنيُّ الَْحِميُد [  الممتحنة  10
  ])6(نَى اللَُّه َواللَُّه غَِنيٌّ َحِميٌد فَكَفَُروا َوتََولَّْوا َواْستَغْ[  التغابن  11
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  ]17[عدد التكرار  .نصير -10

  اآلية ورقمها السورة  الرقم
  107]َوَما لَكُْم ِمْن ُدونِ اللَِّه ِمْن َوِليٍّ َولَا نَِصيرٍ[  البقرة  1
  120]َما لََك ِمَن اللَِّه ِمْن َوِليٍّ َولَا نَِصيرٍ[  البقرة  2
  45]ُه َأْعلَُم بَِأْعَداِئكُْم َوكَفَى بِاللَِّه َوِليا َوكَفَى بِاللَِّه نَِصيًراَواللَّ[  النساء  3
  52]ُأولَِئَك الَِّذيَن لََعنَُهُم اللَُّه َوَمْن َيلَْعنِ اللَُّه فَلَْن تَجَِد لَُه نَِصيًرا[  النساء  4
  75]ْن لَُدنَْك نَِصيًراَواْجَعل لَنَا ِمْن لَُدنَْك َوِليا َواْجَعل لَنَا ِم[  النساء  5
  89]َولَا تَتَِّخذُوا ِمنُْهْم َوِليا َولَا نَِصيًرا[  النساء  6
  123]َولَا َيجِْد لَُه ِمْن ُدونِ اللَِّه َوِليا َولَا نَِصيًرا[  النساء  7
  145]ْم نَِصيًراِإنَّ الُْمنَاِفِقيَن ِفي الدَّْرِك الَْأْسفَلِ ِمَن النَّارِ َولَْن تَجَِد لَُه[  النساء  8
  173]َولَا َيجُِدوَن لَُهْم ِمْن ُدونِ اللَِّه َوِليا َولَا نَِصيًرا[  النساء 9
  40]َوِإْن تََولَّْوا فَاْعلَُموا َأنَّ اللََّه َمْولَاكُْم ِنْعَم الَْمْولَى َوِنْعَم النَِّصيُر[  األنفال 10
  74]َولَا نَِصيرٍ َوَما لَُهْم ِفي الَْأْرضِ ِمْن َوِليٍّ[  التوبة 11
  116]َوَما لَكُْم ِمْن ُدونِ اللَِّه ِمْن َوِليٍّ َولَا نَِصيرٍ[  التوبة 12
  71]َوَما ِللظَّاِلِميَن ِمْن نَِصيرٍ[  الحج 13
  78]َواْعتَِصُموا بِاللَِّه ُهَو َمْولَاكُْم فَِنْعَم الَْمْولَى َوِنْعَم النَِّصيُر[  الحج 14
  17]جُِدوَن لَُهْم ِمْن ُدونِ اللَِّه َوِليا َولَا نَِصيًراَولَا َي[  األحزاب 15
  65]خَاِلِديَن ِفيَها َأَبًدا لَا َيجُِدوَن َوِليا َولَا نَِصيًرا[  األحزاب 16
  22]اَولَْو قَاتَلَكُُم الَِّذيَن كَفَُروا لََولَُّوا الَْأْدَباَر ثُمَّ لَا َيجُِدوَن َوِليا َولَا نَِصيًر[  الفتح  17

  ]18[عدد التكرار  :شهيد -11

  اآلية ورقمها السورة  الرقم
  )143(]شَهِيًداِلتَكُونُوا شَُهَداَء َعلَى النَّاسِ َوَيكُوَن الرَُّسوُل َعلَْيكُْم [  البقرة  1
  )282(]شَهِيٌدَولَا ُيَضارَّ كَاِتٌب َولَا .. .ِمْن رَِجاِلكُْم شَهِيَدْينَِواْستَشْهُِدوا [  البقرة  2
  )98(]َعلَى َما تَْعَملُوَن شَهِيٌدِلَم تَكْفُُروَن بَِآَياِت اللَِّه َواللَُّه [  آل عمران  3
  )33(]شَهِيًدافََآتُوُهْم نَِصيَبُهْم ِإنَّ اللََّه كَاَن َعلَى كُلِّ شَْيٍء [  النساء  4
  )41( شَهِيًداَك َعلَى َهُؤلَاِء َوجِْئنَا بِ بِشَهِيٍدفَكَْيفَ ِإذَا جِْئنَا ِمْن كُلِّ ُأمٍَّة [  النساء  5
  )79(]شَهِيًداَوَأْرَسلْنَاَك ِللنَّاسِ َرُسولًا َوكَفَى بِاللَِّه [  النساء  6
  )159(]شَهِيًداَوَيْوَم الِْقَياَمِة َيكُوُن َعلَْيهِْم [  النساء  7
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  اآلية ورقمها السورة  الرقم
  )166(]شَهِيًداَوالَْملَاِئكَةُ َيشَْهُدوَن َوكَفَى بِاللَِّه [  النساء  8
َما ُدْمتُ ِفيهِْم فَلَمَّا تََوفَّْيتَِني كُنْتَ َأنْتَ الرَِّقيَب َعلَْيهِْم  شَهِيًداَوكُنْتُ َعلَْيهِْم [  لمائدةا 9

  )117( شَهِيٌدَوَأنْتَ َعلَى كُلِّ شَْيٍء 
  )43(]َبْينَكُْمَبْيِني َو شَهِيًداَوَيقُوُل الَِّذيَن كَفَُروا لَْستَ ُمْرَسلًا قُْل كَفَى بِاللَِّه [  الرعد  10
  )17(]شَهِيٌدِإنَّ اللََّه َيفِْصُل َبْينَُهْم َيْوَم الِْقَياَمِة ِإنَّ اللََّه َعلَى كُلِّ شَْيٍء [  الحج  11
  )78(]َعلَْيكُْم َوتَكُونُوا شَُهَداَء َعلَى النَّاسِ شَهِيًداِلَيكُوَن الرَُّسوُل [  الحج 12
  ) 55(]شَهِيًدانَّ اللََّه كَاَن َعلَى كُلِّ شَْيٍء َواتَِّقيَن اللََّه ِإ[  األحزاب  13
  )28(]شَهِيًداِلُيظْهَِرُه َعلَى الدِّينِ كُلِِّه َوكَفَى بِاللَِّه [  الفتح 14
  )6(]شَهِيٌدَأْحَصاُه اللَُّه َونَُسوُه َواللَُّه َعلَى كُلِّ شَْيٍء [  المجادلة 15

  ]20[عدد التكرار  :ولّي -12

  آلية ورقمهاا السورة الرقم
   ])107(َوَما لَكُْم ِمْن ُدونِ اللَِّه ِمْن َوِليٍّ َولَا نَِصيرٍ [  البقرة  1
  ])120(َما لََك ِمَن اللَِّه ِمْن َوِليٍّ َولَا نَِصيرٍ [  البقرة  2
  ) 257(]اللَُّه َوِليُّ الَِّذيَن َآَمنُوا ُيخْرُِجُهْم ِمَن الظُّلَُماِت ِإلَى النُّورِ[  البقرة  3
  ) 282(]فَلُْيْمِلْل َوِليُُّه بِالَْعْدلِ َواْستَشْهُِدوا شَهِيَدْينِ ِمْن رَِجاِلكُْم ف[  البقرة  4
  ) 68(]َواللَُّه َوِليُّ الُْمْؤِمِنيَن[  آل عمران  5
  ) 122(]َواللَُّه َوِليُُّهَما َوَعلَى اللَِّه فَلَْيتََوكَّلِ الُْمْؤِمنُوَن[  آل عمران  6
  ) 45(]ُه َأْعلَُم بَِأْعَداِئكُْم َوكَفَى بِاللَِّه َوِليا َوكَفَى بِاللَِّه نَِصيًرااللَّ[  النساء  7
  ) 75(]َواْجَعل لَنَا ِمْن لَُدنَْك َوِليا َواْجَعل لَنَا ِمْن لَُدنَْك نَِصيًرا[  النساء  8
َسبِيلِ اللَِّه فَِإْن تََولَّـْوا فَخُـذُوُهْم   فَلَا تَتَِّخذُوا ِمنُْهْم َأْوِلَياَء َحتَّى ُيَهاجُِروا ِفي [  النساء  9

  ) 89(]َواقْتُلُوُهْم َحْيثُ َوَجْدتُُموُهْم َولَا تَتَِّخذُوا ِمنُْهْم َوِليا َولَا نَِصيًرا
  ) 119(]َوَمْن َيتَِّخِذ الشَّْيطَاَن َوِليا ِمْن ُدونِ اللَِّه فَقَْد خَِسَر خُْسَرانًا ُمبِينًا[  النساء  10
  ) 123(]َمْن َيْعَمْل ُسوًءا ُيْجَز بِِه َولَا َيجِْد لَُه ِمْن ُدونِ اللَِّه َوِليا َولَا نَِصيًرا[  النساء  11
  ) 173(]فَُيَعذُِّبُهْم َعذَاًبا َأِليًما َولَا َيجُِدوَن لَُهْم ِمْن ُدونِ اللَِّه َوِليا َولَا نَِصيًرا[  النساء  12
  ) 55(]كُُم اللَُّه َوَرُسولُُه َوالَِّذيَن َآَمنُوا الَِّذيَنِإنََّما َوِليُّ[  المائدة  13
  ) 74(]َوَما لَُهْم ِفي الَْأْرضِ ِمْن َوِليٍّ َولَا نَِصيرٍ[  التوبة  14
  ) 116(]َوَما لَكُْم ِمْن ُدونِ اللَِّه ِمْن َوِليٍّ َولَا نَِصيرٍ[  التوبة  15

  )  37(]يٍّ َولَا َواٍقَما لََك ِمَن اللَِّه ِمْن َوِل[  الرعد  165



 78
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  ) 17(]َولَا َيجُِدوَن لَُهْم ِمْن ُدونِ اللَِّه َوِليا َولَا نَِصيًرا[  األحزاب  17
  ) 65(]خَاِلِديَن ِفيَها َأَبًدا لَا َيجُِدوَن َوِليا َولَا نَِصيًرا[  األحزاب  18
  ) 22(]َباَر ثُمَّ لَا َيجُِدوَن َوِليا َولَا نَِصيًرالَْو قَاتَلَكُُم الَِّذيَن كَفَُروا لََولَُّوا الَْأْد[  الفتح  19

  ]25[عدد التكرار  .بصير-13

  اآلية ورقمها السورة  الرقم
  ])96(ُه َبِصيٌر بَِما َيْعَملُوَن َوَما ُهَو بُِمَزْحزِِحِه ِمَن الَْعذَابِ َأْن ُيَعمََّر َواللَّ[   البقرة  1
  ])110(ِإنَّ اللََّه بَِما تَْعَملُوَن َبِصيٌر [   البقرة   2
  ])233(قُوا اللََّه َواْعلَُموا َأنَّ اللََّه بَِما تَْعَملُوَن َبِصيٌر َواتَّ[   البقرة   3
  ])237(َولَا تَنَْسُوا الْفَْضَل َبْينَكُْم ِإنَّ اللََّه بَِما تَْعَملُوَن َبِصيٌر [   البقرة   4
  ])265(فَِإْن لَْم ُيِصْبَها َوابٌِل فَطَلٌّ َواللَُّه بَِما تَْعَملُوَن َبِصيٌر [   البقرة   5
  ])15(َوَأْزَواٌج ُمطَهََّرةٌ َورِْضَواٌن ِمَن اللَِّه َواللَُّه َبِصيٌر بِالِْعَباِد خَاِلِديَن ِفيَها [   آل عمران  6
  ])20(َوِإْن تََولَّْوا فَِإنََّما َعلَْيَك الَْبلَاغُ َواللَُّه َبِصيٌر بِالِْعَباِد [   آل عمران  7
  ])156(َواللَُّه ُيْحِيي َوُيِميتُ َواللَُّه بَِما تَْعَملُوَن َبِصيٌر [   آل عمران  8
  ])163(تٌ ِعنَْد اللَِّه َواللَُّه َبِصيٌر بَِما َيْعَملُوَن ُهْم َدَرَجا[   آل عمران 9
  ])58(ِإنَّ اللََّه ِنِعمَّا َيِعظُكُْم بِِه ِإنَّ اللََّه كَاَن َسِميًعا َبِصيًرا [   النساء  10
  ])134(فَِعنَْد اللَِّه ثََواُب الدُّنَْيا َوالَْآِخَرِة َوكَاَن اللَُّه َسِميًعا َبِصيًرا [   النساء  11
  ])71(وا كَِثيٌر ِمنُْهْم َواللَُّه َبِصيٌر بَِما َيْعَملُوَن ثُمَّ َعُموا َوَصمُّ[   المائدة  12
  ])39(فَِإنِ انْتََهْوا فَِإنَّ اللََّه بَِما َيْعَملُوَن َبِصيٌر [   األنفال  13
  ])72(َواللَُّه بَِما تَْعَملُوَن َبِصيٌر [   األنفال  14
  ])16(وُر قُْل َهْل َيْستَوِي الَْأْعَمى َوالَْبِصيُر َأْم َهْل تَْستَوِي الظُّلَُماتُ َوالنُّ[   الرعد   15
  ])61(َوُيوِلُج النََّهاَر ِفي اللَّْيلِ َوَأنَّ اللََّه َسِميٌع َبِصيٌر [   الحج  16
  ])75(ُه َيْصطَِفي ِمَن الَْملَاِئكَِة ُرُسلًا َوِمَن النَّاسِ ِإنَّ اللََّه َسِميٌع َبِصيٌر اللَّ[   الحج   17
  ])9(َوكَاَن اللَُّه بَِما تَْعَملُوَن َبِصيًرا [   األحزاب  18
  ])24(ِمْن َبْعِد َأْن َأظْفََركُْم َعلَْيهِْم َوكَاَن اللَُّه بَِما تَْعَملُوَن َبِصيًرا [   الفتح  19
  ])18(َب السََّماَواِت َوالَْأْرضِ َواللَُّه َبِصيٌر بَِما تَْعَملُوَن ِإنَّ اللََّه َيْعلَُم غَْي[  الحجرات  20
  ])4(َوُهَو َمَعكُْم َأْيَن َما كُنْتُْم َواللَُّه بَِما تَْعَملُوَن َبِصيٌر [   الحديد  21
  ])1(َواللَُّه َيْسَمُع تََحاُوَركَُما ِإنَّ اللََّه َسِميٌع َبِصيٌر [   المجادلة  22
  ])3(َواللَُّه بَِما تَْعَملُوَن َبِصيٌر [   الممتحنة  23
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  ])2(ُهَو الَِّذي خَلَقَكُْم فَِمنْكُْم كَاِفٌر َوِمنْكُْم ُمْؤِمٌن َواللَُّه بَِما تَْعَملُوَن َبِصيٌر [   التغابن   24
  ])2(اجٍ نَْبتَِليِه فََجَعلْنَاُه َسِميًعا َبِصيًرا ِإنَّا خَلَقْنَا الِْإنَْساَن ِمْن نُطْفٍَة َأْمشَ[  اإلنسان  25

 ]28[عدد التكرار .سميع -14
  اآلية ورقمها السورة  الرقم
  ])127(َربَّنَا تَقَبَّْل ِمنَّا ِإنََّك َأنْتَ السَِّميُع الَْعِليُم [   البقرة  1
  ])137(فََسَيكِْفيكَُهُم اللَُّه َوُهَو السَِّميُع الَْعِليُم [   البقرة   2
  ])181(َعِليٌم  ِإنَّ اللََّه َسِميٌع[   البقرة   3
  ])224(َأْن تََبرُّوا َوتَتَّقُوا َوتُْصِلُحوا َبْيَن النَّاسِ َواللَُّه َسِميٌع َعِليٌم [   البقرة   4
  ])227(َوِإْن َعَزُموا الطَّلَاقَ فَِإنَّ اللََّه َسِميٌع َعِليٌم [   البقرة   5
  ])244(َوقَاِتلُوا ِفي َسبِيلِ اللَِّه َواْعلَُموا َأنَّ اللََّه َسِميٌع َعِليٌم [  البقرة  6
  ])256(َواللَُّه َسِميٌع َعِليٌم [  البقرة  7
  ])34(ذُرِّيَّةً َبْعُضَها ِمْن َبْعضٍ َواللَُّه َسِميٌع َعِليٌم [   آل عمران  8
  ])35(فَتَقَبَّْل ِمنِّي ِإنََّك َأنْتَ السَِّميُع الَْعِليُم[   آل عمران 9
  ])38(َربِّ َهْب ِلي ِمْن لَُدنَْك ذُرِّيَّةً طَيَِّبةً ِإنََّك َسِميُع الدَُّعاِء [   آل عمران 10
  ])121(َواللَُّه َسِميٌع َعِليٌم [   مرانآل ع 11
  ])58(ِإنَّ اللََّه ِنِعمَّا َيِعظُكُْم بِِه ِإنَّ اللََّه كَاَن َسِميًعا َبِصيًرا [   النساء  12
  ])134(فَِعنَْد اللَِّه ثََواُب الدُّنَْيا َوالَْآِخَرِة َوكَاَن اللَُّه َسِميًعا َبِصيًرا [   النساء  13
  ])148(َوكَاَن اللَُّه َسِميًعا َعِليًما [  النساء 14
  ])76(َواللَُّه ُهَو السَِّميُع الَْعِليُم [  المائدة 15
  ])17(ُيْبِلَي الُْمْؤِمِنيَن ِمنُْه َبلَاًء َحَسنًا ِإنَّ اللََّه َسِميٌع َعِليٌم َوِل[  األنفال 16
  ])42(َوَيْحَيا َمْن َحيَّ َعْن َبيِّنٍَة َوِإنَّ اللََّه لََسِميٌع َعِليٌم [  األنفال  17
  ])53(َوَأنَّ اللََّه َسِميٌع َعِليٌم [  األنفال  18
  ])61(لَِّه ِإنَُّه ُهَو السَِّميُع الَْعِليُم َوتََوكَّْل َعلَى ال[  األنفال  19
  ])98(َعلَْيهِْم َداِئَرةُ السَّْوِء َواللَُّه َسِميٌع َعِليٌم [  التوبة  20
  ])103(ِإنَّ َصلَاتََك َسكٌَن لَُهْم َواللَُّه َسِميٌع َعِليٌم [  التوبة  21
  ])61(َوُيوِلُج النََّهاَر ِفي اللَّْيلِ َوَأنَّ اللََّه َسِميٌع َبِصيٌر [   الحج  22
  ])75(َسِميٌع َبِصيٌر اللَُّه َيْصطَِفي ِمَن الَْملَاِئكَِة ُرُسلًا َوِمَن النَّاسِ ِإنَّ اللََّه [   الحج  23
  ])21(َولَِكنَّ اللََّه ُيَزكِّي َمْن َيشَاُء َواللَُّه َسِميٌع َعِليٌم [  النور  24
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  ])60(َوَأْن َيْستَْعِففَْن خَْيٌر لَُهنَّ َواللَُّه َسِميٌع َعِليٌم [  النور  25
  ])1(َواتَّقُوا اللََّه ِإنَّ اللََّه َسِميٌع َعِليٌم [  الحجرات  26
  ])1(َواللَُّه َيْسَمُع تََحاُوَركَُما ِإنَّ اللََّه َسِميٌع َبِصيٌر [   المجادلة  27
  ])2(يًرا ِإنَّا خَلَقْنَا الِْإنَْساَن ِمْن نُطْفٍَة َأْمشَاجٍ نَْبتَِليِه فََجَعلْنَاُه َسِميًعا َبِص[  اإلنسان  28

  ]29[عدد التكرار  .قدير -15

  اآلية ورقمها السورة  الرقم
  ])20(ِإنَّ اللََّه َعلَى كُلِّ شَْيٍء قَِديٌر [   البقرة  1
  ])106(َألَْم تَْعلَْم َأنَّ اللََّه َعلَى كُلِّ شَْيٍء قَِديٌر [   البقرة   2
  ])109(ِإنَّ اللََّه َعلَى كُلِّ شَْيٍء قَِديٌر [   البقرة   3
  ])148(ِإنَّ اللََّه َعلَى كُلِّ شَْيٍء قَِديٌر [   البقرة   4
  ])259(ِديٌر فَلَمَّا تََبيََّن لَُه قَاَل َأْعلَُم َأنَّ اللََّه َعلَى كُلِّ شَْيٍء قَ[   البقرة   5
  ])284(فََيغِْفُر ِلَمْن َيشَاُء َوُيَعذُِّب َمْن َيشَاُء َواللَُّه َعلَى كُلِّ شَْيٍء قَِديٌر [  البقرة  6
  ])26(بَِيِدَك الْخَْيُر ِإنََّك َعلَى كُلِّ شَْيٍء قَِديٌر [  آل عمران  7
  ])29(َواللَُّه َعلَى كُلِّ شَْيٍء قَِديٌر [   آل عمران  8
  ])165(قُْل ُهَو ِمْن ِعنِْد َأنْفُِسكُْم ِإنَّ اللََّه َعلَى كُلِّ شَْيٍء قَِديٌر [   آل عمران 9
  ])189(َوِللَِّه ُملُْك السََّماَواِت َوالَْأْرضِ َواللَُّه َعلَى كُلِّ شَْيٍء قَِديٌر [   آل عمران 10
  ])133(َوكَاَن اللَُّه َعلَى ذَِلَك قَِديًرا [  النساء 11
  ])149(فَِإنَّ اللََّه كَاَن َعفُوا قَِديًرا [   النساء  12
  ])17(يخْلُقُ َما َيشَاُء َواللَُّه َعلَى كُلِّ شَْيٍء قَِديٌر [  المائدة 13
  ])19(فَقَْد َجاَءكُْم َبِشيٌر َونَِذيٌر َواللَُّه َعلَى كُلِّ شَْيٍء قَِديٌر [  المائدة 14
  ])40(ُيَعذُِّب َمْن َيشَاُء َوَيغِْفُر ِلَمْن َيشَاُء َواللَُّه َعلَى كُلِّ شَْيٍء قَِديٌر [  المائدة 15
ِللَِّه ُملُْك السََّماَواِت َوالَْأْرضِ َوَما ِفيهِنَّ َوُهَو َعلَـى كُـلِّ شَـْيٍء قَـِديٌر     [  المائدة 16

)120([  
  ])41(ِديٌر َواللَُّه َعلَى كُلِّ شَْيٍء قَ[  األنفال  17
  ])39(َوَيْستَْبِدْل قَْوًما غَْيَركُْم َولَا تَُضرُّوُه شَْيًئا َواللَُّه َعلَى كُلِّ شَْيٍء قَِديٌر [  التوبة  18
  ])6(َوَأنَُّه َعلَى كُلِّ شَْيٍء قَِديٌر [   الحج   19
  ])39(ُأِذَن ِللَِّذيَن ُيقَاتَلُوَن بَِأنَُّهْم ظُِلُموا َوِإنَّ اللََّه َعلَى نَْصرِِهْم لَقَِديٌر [   الحج   20
  ])45(ِديٌر َيخْلُقُ اللَُّه َما َيشَاُء ِإنَّ اللََّه َعلَى كُلِّ شَْيٍء قَ[  النور  21
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  ])27(َوكَاَن اللَُّه َعلَى كُلِّ شَْيٍء قَِديًرا [  األحزاب  22
  ])21(َوكَاَن اللَُّه َعلَى كُلِّ شَْيٍء قَِديًرا [  الفتح  23
لَُه ُملُْك السََّماَواِت َوالَْأْرضِ ُيْحِيي َوُيِميتُ َوُهَو َعلَى كُلِّ شَـْيٍء قَـِديٌر   [  الحديد  24

)2([  
  ])6(لَِكنَّ اللََّه ُيَسلِّطُ ُرُسلَُه َعلَى َمْن َيشَاُء َواللَُّه َعلَى كُلِّ شَْيٍء قَِديٌر َو[  الحشر  25
  ])7(َواللَُّه قَِديٌر َواللَُّه غَفُوٌر َرِحيٌم [  الممتحنة  26
  ])1(لَُه الُْملُْك َولَُه الَْحْمُد َوُهَو َعلَى كُلِّ شَْيٍء قَِديٌر [  التغابن  27
  ])12(تَْعلَُموا َأنَّ اللََّه َعلَى كُلِّ شَْيٍء قَِديٌر ِل[  الطالق  28
  ])8(َيقُولُوَن َربَّنَا َأتِْمْم لَنَا نُوَرنَا َواغِْفْر لَنَا ِإنََّك َعلَى كُلِّ شَْيٍء قَِديٌر [  التحريم  29

  ]36[عدد التكرار  [ :أليم - 16

  اآلية ورقمها السورة  الرقم
                 10]َولَُهْم َعذَاٌب َأِليٌم بَِما كَانُوا َيكِْذُبوَن[  البقرة  1
  104]َوِللْكَاِفرِيَن َعذَاٌب َأِليٌم[  البقرة  2
             174]َولَا ُيكَلُِّمُهُم اللَُّه َيْوَم الِْقَياَمِة َولَا ُيَزكِّيهِْم َولَُهْم َعذَاٌب َأِليٌم[  البقرة  3
  178]فََمنِ اْعتََدى َبْعَد ذَِلَك فَلَُه َعذَاٌب َأِليٌم[  البقرة  4
            21]فََبشِّْرُهْم بَِعذَابٍ َأِليمٍ[  آل عمران  5
  77]َولَُهْم َعذَاٌب َأِليٌم[  آل عمران  6
            91]ُأولَِئَك لَُهْم َعذَاٌب َأِليٌم[  آل عمران  7
  177]لَْن َيُضرُّوا اللََّه شَْيًئا َولَُهْم َعذَاٌب َأِليٌم[  عمران آل  8
          188]فَلَا تَْحَسَبنَُّهْم بَِمفَاَزٍة ِمَن الَْعذَابِ َولَُهْم َعذَاٌب َأِليٌم[  آل عمران 9
  18]َولَا الَِّذيَن َيُموتُوَن َوُهْم كُفَّاٌر ُأولَِئَك َأْعتَْدنَا لَُهْم َعذَاًبا َأِليًما[  النساء 10
               138]نَاِفِقيَن بَِأنَّ لَُهْم َعذَاًبا َأِليًماَبشِّرِ الُْم[  النساء 11
  161]َوَأْعتَْدنَا ِللْكَاِفرِيَن ِمنُْهْم َعذَاًبا َأِليًما[  النساء 12
             173]َوَأمَّا الَِّذيَن اْستَنْكَفُوا َواْستَكَْبُروا فَُيَعذُِّبُهْم َعذَاًبا َأِليًما[  النساء 13
  36]َياَمِة َما تُقُبَِّل ِمنُْهْم َولَُهْم َعذَاٌب َأِليٌمِلَيفْتَُدوا بِِه ِمْن َعذَابِ َيْومِ الِْق[  المائدة 14
       73]َوِإْن لَْم َينْتَُهوا َعمَّا َيقُولُوَن لََيَمسَّنَّ الَِّذيَن كَفَُروا ِمنُْهْم َعذَاٌب َأِليٌم[  المائدة 15
  94]ِلَيْعلََم اللَُّه َمْن َيخَافُُه بِالْغَْيبِ فََمنِ اْعتََدى َبْعَد ذَِلَك فَلَُه َعذَاٌب َأِليٌم[  المائدة 16
  32]نَا بَِعذَابٍ َأِليمٍفََأْمِطْر َعلَْينَا ِحَجاَرةً ِمَن السََّماِء َأوِ اْئِت[  األنفال  17
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  3]َوَبشِّرِ الَِّذيَن كَفَُروا بَِعذَابٍ َأِليمٍ[  التوبة  18
  34]ذَابٍ َأِليمٍفََبشِّْرُهْم بَِع[  التوبة  19
                   39]ِإلَّا تَنِْفُروا ُيَعذِّْبكُْم َعذَاًبا َأِليًما َوَيْستَْبِدْل قَْوًما غَْيَركُْم[  التوبة  20
  61]َوَرْحَمةٌ ِللَِّذيَن َآَمنُوا ِمنْكُْم َوالَِّذيَن ُيْؤذُوَن َرُسوَل اللَِّه لَُهْم َعذَاٌب َأِليٌم[  التوبة  21
                 74]ُه َعذَاًبا َأِليًما ِفي الدُّنَْيا َوالَْآِخَرِةَوِإْن َيتََولَّْوا ُيَعذِّْبُهُم اللَّ[  التوبة  22
  79]َسِخَر اللَُّه ِمنُْهْم َولَُهْم َعذَاٌب َأِليٌم[  التوبة  23
َوقََعَد الَِّذيَن كَذَُبوا اللََّه َوَرُسولَُه َسُيِصيُب الَِّذيَن كَفَـُروا ِمـنُْهْم َعـذَاٌب    [  التوبة  24

                     90]َأِليٌم
                   25]يِه بِِإلَْحاٍد بِظُلْمٍ نُِذقُْه ِمْن َعذَابٍ َأِليمٍَوَمْن ُيرِْد ِف[  الحج  25
       19]لَُهْم َعذَاٌب َأِليٌم ِفي الدُّنَْيا َوالَْآِخَرِة[  النور  26
                63]َأْن تُِصيَبُهْم ِفتْنَةٌ َأْو ُيِصيَبُهْم َعذَاٌب َأِليٌم[  النور  27
         8]ِلَيْسَأَل الصَّاِدِقيَن َعْن ِصْدِقهِْم َوَأَعدَّ ِللْكَاِفرِيَن َعذَاًبا َأِليًما[  األحزاب  28
                16]َوِإْن تَتََولَّْوا كََما تََولَّْيتُْم ِمْن قَْبُل ُيَعذِّْبكُْم َعذَاًبا َأِليًما[  الفتح  29
  17]تَْجرِي ِمْن تَْحِتَها الَْأنَْهاُر َوَمْن َيتََولَّ ُيَعذِّْبُه َعذَاًبا َأِليًما ُيْدِخلُْه َجنَّاٍت[  الفتح  30
                       25]لََعذَّْبنَا الَِّذيَن كَفَُروا ِمنُْهْم َعذَاًبا َأِليًما[  الفتح  31
  4]ذَِلَك ِلتُْؤِمنُوا بِاللَِّه َوَرُسوِلِه َوِتلَْك ُحُدوُد اللَِّه َوِللْكَاِفرِيَن َعذَاٌب َأِليٌم[  المجادلة   32
  15]كََمثَلِ الَِّذيَن ِمْن قَْبِلهِْم قَرِيًبا ذَاقُوا َوَباَل َأْمرِِهْم َولَُهْم َعذَاٌب َأِليٌم[  الحشر  33
  10]َآَمنُوا َهْل َأُدلُّكُْم َعلَى ِتَجاَرٍة تُنْجِيكُْم ِمْن َعذَابٍ َأِليمٍ َيا َأيَُّها الَِّذيَن[  الصف  34
  5]َألَْم َيْأِتكُْم نََبُأ الَِّذيَن كَفَُروا ِمْن قَْبُل فَذَاقُوا َوَباَل َأْمرِِهْم َولَُهْم َعذَاٌب َأِليٌم[  التغابن  35
            31]الظَّاِلِميَن َأَعدَّ لَُهْم َعذَاًبا َأِليًماُيْدِخُل َمْن َيشَاُء ِفي َرْحَمِتِه َو[  اإلنسان  36

  ]41[عدد التكرار  .عزيز -17

  اآلية ورقمها السورة  الرقم
  ])129(ِإنََّك َأنْتَ الَْعزِيُز الَْحِكيُم  َوُيَعلُِّمُهُم الِْكتَاَب َوالِْحكَْمةَ َوُيَزكِّيهِْم[   البقرة  1
  ])209(فَاْعلَُموا َأنَّ اللََّه َعزِيٌز َحِكيٌم [  البقرة  2
  ])220(َولَْو شَاَء اللَُّه لََأْعنَتَكُْم ِإنَّ اللََّه َعزِيٌز َحِكيٌم [   رةالبق   3
  ])228(َوِللرَِّجالِ َعلَْيهِنَّ َدَرَجةٌ َواللَُّه َعزِيٌز َحِكيٌم [   البقرة   4
  ])240(َواللَُّه َعزِيٌز َحِكيٌم [   البقرة   5
  ])260(ثُمَّ اْدُعُهنَّ َيْأِتينََك َسْعًيا َواْعلَْم َأنَّ اللََّه َعزِيٌز َحِكيٌم [   البقرة   6
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  ])4(ِإنَّ الَِّذيَن كَفَُروا بَِآَياِت اللَِّه لَُهْم َعذَاٌب شَِديٌد َواللَُّه َعزِيٌز ذُو انِْتقَامٍ [  آل عمران  7
  ])6(لَا ِإلََه ِإلَّا ُهَو الَْعزِيُز الَْحِكيُم [  آل عمران  8
  ])18(لَا ِإلََه ِإلَّا ُهَو الَْعزِيُز الَْحِكيُم [   آل عمران 9
  ])62(يُز الَْحِكيُم َوِإنَّ اللََّه لَُهَو الَْعزِ[   آل عمران 10
  ])126(َوَما النَّْصُر ِإلَّا ِمْن ِعنِْد اللَِّه الَْعزِيزِ الَْحِكيمِ [   آل عمران 11
  ])56(ِإنَّ اللََّه كَاَن َعزِيًزا َحِكيًما [  النساء 12
  ])158(َبْل َرفََعُه اللَُّه ِإلَْيِه َوكَاَن اللَُّه َعزِيًزا َحِكيًما [   النساء  13
  ])165(َوكَاَن اللَُّه َعزِيًزا َحِكيًما [  النساء 14
  ])38(نَكَالًا ِمَن اللَِّه َواللَُّه َعزِيٌز َحِكيٌم [  المائدة 15
  ])95(َوَمْن َعاَد فََينْتَِقُم اللَُّه ِمنُْه َواللَُّه َعزِيٌز ذُو انِْتقَامٍ [  المائدة 16
  ])118(ِإْن تَُعذِّْبُهْم فَِإنَُّهْم ِعَباُدَك َوِإْن تَغِْفْر لَُهْم فَِإنََّك َأنْتَ الَْعزِيُز الَْحِكيُم [  المائدة  17
  ])10(ْن ِعنِْد اللَِّه ِإنَّ اللََّه َعزِيٌز َحِكيٌم َوَما النَّْصُر ِإلَّا ِم[  األنفال  18
  ])49(َوَمْن َيتََوكَّْل َعلَى اللَِّه فَِإنَّ اللََّه َعزِيٌز َحِكيٌم [  األنفال  19
  ])63(َولَِكنَّ اللََّه َألَّفَ َبْينَُهْم ِإنَُّه َعزِيٌز َحِكيٌم [  األنفال   20
  ])67(َيا َواللَُّه ُيرِيُد الَْآِخَرةَ َواللَُّه َعزِيٌز َحِكيٌم تُرِيُدوَن َعَرَض الدُّنْ[  األنفال  21
  ])40(َوكَِلَمةُ اللَِّه ِهَي الُْعلَْيا َواللَُّه َعزِيٌز َحِكيٌم [  التوبة  22
  )71(ُأولَِئَك َسَيْرَحُمُهُم اللَُّه ِإنَّ اللََّه َعزِيٌز َحِكيٌم [  التوبة  23
  ])128(وٌل ِمْن َأنْفُِسكُْم َعزِيٌز َعلَْيِه َما َعِنتُّْم قَْد َجاَءكُْم َرُس[  التوبة  24
  ])40(َولََينُْصَرنَّ اللَُّه َمْن َينُْصُرُه ِإنَّ اللََّه لَقَوِيٌّ َعزِيٌز [  الحج  25
  ])74(َما قََدُروا اللََّه َحقَّ قَْدرِِه ِإنَّ اللََّه لَقَوِيٌّ َعزِيٌز [  الحج  26
  ])25(لَُّه الُْمْؤِمِنيَن الِْقتَاَل َوكَاَن اللَُّه قَوِيا َعزِيًزا َوكَفَى ال[  األحزاب  27
  ])3(َوَينُْصَرَك اللَُّه نَْصًرا َعزِيًزا [  الفتح  28
  ])7(َوِللَِّه ُجنُوُد السََّماَواِت َوالَْأْرضِ َوكَاَن اللَُّه َعزِيًزا َحِكيًما [  الفتح  29
  ])19(خُذُونََها َوكَاَن اللَُّه َعزِيًزا َحِكيًما َوَمغَاِنَم كَِثيَرةً َيْأ[  الفتح  30
  ])1(َسبََّح ِللَِّه َما ِفي السََّماَواِت َوالَْأْرضِ َوُهَو الَْعزِيُز الَْحِكيُم [  الحديد  31
  ])25(َوِلَيْعلََم اللَُّه َمْن َينُْصُرُه َوُرُسلَُه بِالْغَْيبِ ِإنَّ اللََّه قَوِيٌّ َعزِيٌز [  الحديد  32
  ])21(كَتََب اللَُّه لََأغِْلَبنَّ َأنَا َوُرُسِلي ِإنَّ اللََّه قَوِيٌّ َعزِيٌز [  المجادلة  33
  ])1(َسبََّح ِللَِّه َما ِفي السََّماَواِت َوَما ِفي الَْأْرضِ َوُهَو الَْعزِيُز الَْحِكيُم [  الحشر  34
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  ])23(ُمَهْيِمُن الَْعزِيُز الَْجبَّاُر الُْمتَكَبُِّر الَْمِلُك الْقُدُّوُس السَّلَاُم الُْمْؤِمُن الْ[  الحشر  35
  )24(ُيَسبُِّح لَُه َما ِفي السََّماَواِت َوالَْأْرضِ َوُهَو الَْعزِيُز الَْحِكيُم [  الحشر  36
  ])5(َواغِْفْر لَنَا َربَّنَا ِإنََّك َأنْتَ الَْعزِيُز الَْحِكيُم [  الممتحنة  37
  ])1(َما ِفي السََّماَواِت َوَما ِفي الَْأْرضِ َوُهَو الَْعزِيُز الَْحِكيُم  َسبََّح ِللَِّه[  الصف  38
  ])1(الَْمِلِك الْقُدُّوسِ الَْعزِيزِ الَْحِكيمِ [  الجمعة  39
  ])3(َوَآخَرِيَن ِمنُْهْم لَمَّا َيلَْحقُوا بِهِْم َوُهَو الَْعزِيُز الَْحِكيُم [  الجمعة  40
  ])18(ْيبِ َوالشََّهاَدِة الَْعزِيُز الَْحِكيُم َعاِلُم الْغَ[  التغابن  41

  ]59[عدد التكرار   .حكيم -18

  اآلية ورقمها السورة  الرقم
  ])32(قَالُوا ُسْبَحانََك لَا ِعلَْم لَنَا ِإلَّا َما َعلَّْمتَنَا ِإنََّك َأنْتَ الَْعِليُم الَْحِكيُم [  البقرة  1
  ])129(َوالِْحكَْمةَ َوُيَزكِّيهِْم ِإنََّك َأنْتَ الَْعزِيُز الَْحِكيُم َوُيَعلُِّمُهُم الِْكتَاَب [  البقرة  2
  )209(]فَاْعلَُموا َأنَّ اللََّه َعزِيٌز َحِكيٌم[  البقرة  3
  ])220(َولَْو شَاَء اللَُّه لََأْعنَتَكُْم ِإنَّ اللََّه َعزِيٌز َحِكيٌم [  البقرة  4
  ])228(َجةٌ َواللَُّه َعزِيٌز َحِكيٌم َوِللرَِّجالِ َعلَْيهِنَّ َدَر[  البقرة  5
  ])240(َواللَُّه َعزِيٌز َحِكيٌم [  البقرة  6
  ])260(ثُمَّ اْدُعُهنَّ َيْأِتينََك َسْعًيا َواْعلَْم َأنَّ اللََّه َعزِيٌز َحِكيٌم [  البقرة  7
  ])6(لَا ِإلََه ِإلَّا ُهَو الَْعزِيُز الَْحِكيُم [  آل عمران  8
  ])18(ا ِإلََه ِإلَّا ُهَو الَْعزِيُز الَْحِكيُم لَ[  آل عمران 9
  ])62(َوَما ِمْن ِإلٍَه ِإلَّا اللَُّه َوِإنَّ اللََّه لَُهَو الَْعزِيُز الَْحِكيُم [  آل عمران 10
  ])126(َوَما النَّْصُر ِإلَّا ِمْن ِعنِْد اللَِّه الَْعزِيزِ الَْحِكيمِ [  آل عمران 11
  ])11(َن اللَِّه ِإنَّ اللََّه كَاَن َعِليًما َحِكيًما فَرِيَضةً ِم[  النساء 12
  ])17(فَُأولَِئَك َيتُوُب اللَُّه َعلَْيهِْم َوكَاَن اللَُّه َعِليًما َحِكيًما [  النساء 13
  ])24(ِإنَّ اللََّه كَاَن َعِليًما َحِكيًما [  النساء 14
  ])26(ِكيٌم َوَيتُوَب َعلَْيكُْم َواللَُّه َعِليٌم َح[  النساء 15
  ])56(ِلَيذُوقُوا الَْعذَاَب ِإنَّ اللََّه كَاَن َعزِيًزا َحِكيًما [  النساء 16
  ])92(َوكَاَن اللَُّه َعِليًما َحِكيًما [  النساء  17
  ])104(َوتَْرُجوَن ِمَن اللَِّه َما لَا َيْرُجوَن َوكَاَن اللَُّه َعِليًما َحِكيًما [  النساء  18
  ])111(َيكِْسْب ِإثًْما فَِإنََّما َيكِْسُبُه َعلَى نَفِْسِه َوكَاَن اللَُّه َعِليًما َحِكيًما  َوَمْن[  النساء  19
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  ])130(َوِإْن َيتَفَرَّقَا ُيغْنِ اللَُّه كُلًّا ِمْن َسَعِتِه َوكَاَن اللَُّه َواِسًعا َحِكيًما [  النساء  20
  ])158(اللَُّه َعزِيًزا َحِكيًما  َبْل َرفََعُه اللَُّه ِإلَْيِه َوكَاَن[  النساء  21
  ])165(َوكَاَن اللَُّه َعزِيًزا َحِكيًما [  النساء  22
  ])170(َوكَاَن اللَُّه َعِليًما َحِكيًما [  النساء  23
  ])38(نَكَالًا ِمَن اللَِّه َواللَُّه َعزِيٌز َحِكيٌم [  المائدة  24
  ])118(ُدَك َوِإْن تَغِْفْر لَُهْم فَِإنََّك َأنْتَ الَْعزِيُز الَْحِكيُم ِإْن تَُعذِّْبُهْم فَِإنَُّهْم ِعَبا[  المائدة  25
  ])10(َوَما النَّْصُر ِإلَّا ِمْن ِعنِْد اللَِّه ِإنَّ اللََّه َعزِيٌز َحِكيٌم [  األنفال  26
  ])49(َوَمْن َيتََوكَّْل َعلَى اللَِّه فَِإنَّ اللََّه َعزِيٌز َحِكيٌم [  األنفال  27
  ])63(َولَِكنَّ اللََّه َألَّفَ َبْينَُهْم ِإنَُّه َعزِيٌز َحِكيٌم [  نفالاأل  28
  ])67(تُرِيُدوَن َعَرَض الدُّنَْيا َواللَُّه ُيرِيُد الَْآِخَرةَ َواللَُّه َعزِيٌز َحِكيٌم [  األنفال  29
  ])71(َواللَُّه َعِليٌم َحِكيٌم [  األنفال  30
  ])15(وبِهِْم َوَيتُوُب اللَُّه َعلَى َمْن َيشَاُء َواللَُّه َعِليٌم َحِكيٌم َوُيذِْهْب غَْيظَ قُلُ[  التوبة  31
  ])28(ِإنَّ اللََّه َعِليٌم َحِكيٌم [  التوبة  32
  ])40(َوكَِلَمةُ اللَِّه ِهَي الُْعلَْيا َواللَُّه َعزِيٌز َحِكيٌم [  التوبة  33
  ])60(َحِكيٌم  فَرِيَضةً ِمَن اللَِّه َواللَُّه َعِليٌم[  التوبة  34
  ])71(ُأولَِئَك َسَيْرَحُمُهُم اللَُّه ِإنَّ اللََّه َعزِيٌز َحِكيٌم [  التوبة  35
  ])97(َواللَُّه َعِليٌم َحِكيٌم [  التوبة  36
  ])106(َوِإمَّا َيتُوُب َعلَْيهِْم َواللَُّه َعِليٌم َحِكيٌم [  التوبة  37
  ])110(ْم َواللَُّه َعِليٌم َحِكيٌم ِإلَّا َأْن تَقَطََّع قُلُوُبُه[  التوبة  38
  ])52(فََينَْسخُ اللَُّه َما ُيلِْقي الشَّْيطَاُن ثُمَّ ُيْحِكُم اللَُّه َآَياِتِه َواللَُّه َعِليٌم َحِكيٌم [  الحج  39
  ])10(َولَْولَا فَْضُل اللَِّه َعلَْيكُْم َوَرْحَمتُُه َوَأنَّ اللََّه تَوَّاٌب َحِكيٌم [  النور  40
  ])18(َوُيَبيُِّن اللَُّه لَكُُم الَْآَياِت َواللَُّه َعِليٌم َحِكيٌم [  النور  41
  ])58(كَذَِلَك ُيَبيُِّن اللَُّه لَكُُم الَْآَياِت َواللَُّه َعِليٌم َحِكيٌم [  النور  42
  ])59(يٌم قَْبِلهِْم كَذَِلَك ُيَبيُِّن اللَُّه لَكُْم َآَياِتِه َواللَُّه َعِليٌم َحِك[  النور  43
  ])1(ِإنَّ اللََّه كَاَن َعِليًما َحِكيًما [  األحزاب  44
  ])4(َوِللَِّه ُجنُوُد السََّماَواِت َوالَْأْرضِ َوكَاَن اللَُّه َعِليًما َحِكيًما [  األحزاب  45
  ])7(َوِللَِّه ُجنُوُد السََّماَواِت َوالَْأْرضِ َوكَاَن اللَُّه َعزِيًزا َحِكيًما [  الفتح  46
  ])19(َوَمغَاِنَم كَِثيَرةً َيْأخُذُونََها َوكَاَن اللَُّه َعزِيًزا َحِكيًما [  الفتح  47
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  ])8(فَْضلًا ِمَن اللَِّه َوِنْعَمةً َواللَُّه َعِليٌم َحِكيٌم [  الحجرات  48
  ]1(َسبََّح ِللَِّه َما ِفي السََّماَواِت َوالَْأْرضِ َوُهَو الَْعزِيُز الَْحِكيُم [  الحديد  50
  ])1(َسبََّح ِللَِّه َما ِفي السََّماَواِت َوَما ِفي الَْأْرضِ َوُهَو الَْعزِيُز الَْحِكيُم [  الحشر  51
  ])24(ُيَسبُِّح لَُه َما ِفي السََّماَواِت َوالَْأْرضِ َوُهَو الَْعزِيُز الَْحِكيُم [  الحشر  52
  الممتحنة  53

  الصف

  ])5(تَ الَْعزِيُز الَْحِكيُم َواغِْفْر لَنَا َربَّنَا ِإنََّك َأنْ[

  ])10(َولَْيْسَألُوا َما َأنْفَقُوا ذَِلكُْم ُحكُْم اللَِّه َيْحكُُم َبْينَكُْم َواللَُّه َعِليٌم َحِكيٌم [
  ])1(َسبََّح ِللَِّه َما ِفي السََّماَواِت َوَما ِفي الَْأْرضِ َوُهَو الَْعزِيُز الَْحِكيُم [  الصف  54
  ])1(ِلِك الْقُدُّوسِ الَْعزِيزِ الَْحِكيمِ الَْم[  الجمعة  55
  ])3(َوَآخَرِيَن ِمنُْهْم لَمَّا َيلَْحقُوا بِهِْم َوُهَو الَْعزِيُز الَْحِكيُم [  الجمعة  56
  ])18(َعاِلُم الْغَْيبِ َوالشََّهاَدِة الَْعزِيُز الَْحِكيُم [ الجمعة  57
  ])2(ةَ َأْيَماِنكُْم َواللَُّه َمْولَاكُْم َوُهَو الَْعِليُم الَْحِكيُم قَْد فََرَض اللَُّه لَكُْم تَِحلَّ[ التحريم  58
 ])30(َوَما تَشَاُءوَن ِإلَّا َأْن َيشَاَء اللَُّه ِإنَّ اللََّه كَاَن َعِليًما َحِكيًما [  اإلنسان  59

  ]23[عدد التكرار  :خبير -19

  اآلية ورقمها السورة  الرقم
  ])234(تَْعَملُوَن خَبِيٌر  َواللَُّه بَِما[  البقرة  1
  ])271(َوُيكَفُِّر َعنْكُْم ِمْن َسيَِّئاِتكُْم َواللَُّه بَِما تَْعَملُوَن خَبِيٌر [  البقرة  2
  ])153(َواللَُّه خَبِيٌر بَِما تَْعَملُوَن [  آل عمران  3
  ])180(َملُوَن خَبِيٌر َوِللَِّه ِميَراثُ السََّماَواِت َوالَْأْرضِ َواللَُّه بَِما تَْع[  آل عمران  4
  ])35(ِإْن ُيرِيَدا ِإْصلَاًحا ُيَوفِِّق اللَُّه َبْينَُهَما ِإنَّ اللََّه كَاَن َعِليًما خَبِيًرا [  النساء  5
  ])94(فََمنَّ اللَُّه َعلَْيكُْم فَتََبيَّنُوا ِإنَّ اللََّه كَاَن بَِما تَْعَملُوَن خَبِيًرا [  النساء  6
  ])128(قُوا فَِإنَّ اللََّه كَاَن بَِما تَْعَملُوَن خَبِيًرا َوتَتَّ[  النساء  7
  ])135(فَِإنَّ اللََّه كَاَن بَِما تَْعَملُوَن خَبِيًرا [  النساء  8
  ])8(َواتَّقُوا اللََّه ِإنَّ اللََّه خَبِيٌر بَِما تَْعَملُوَن [  المائدة 9
  ])16(َواللَُّه خَبِيٌر بَِما تَْعَملُوَن [  التوبة 10
  ])63(ِإنَّ اللََّه لَِطيفٌ خَبِيٌر [  الحج 11
  ])30(ذَِلَك َأْزكَى لَُهْم ِإنَّ اللََّه خَبِيٌر بَِما َيْصنَُعوَن [  النور 12
  ])53(ِإنَّ اللََّه خَبِيٌر بَِما تَْعَملُوَن [  النور 13
  ])2(ِإنَّ اللََّه كَاَن بَِما تَْعَملُوَن خَبِيًرا [  األحزاب 14
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  ])34(ِإنَّ اللََّه كَاَن لَِطيفًا خَبِيًرا [  حزاباأل 15
  ])11(َبْل كَاَن اللَُّه بَِما تَْعَملُوَن خَبِيًرا [  الفتح 16
  ])13(ِإنَّ َأكَْرَمكُْم ِعنَْد اللَِّه َأتْقَاكُْم ِإنَّ اللََّه َعِليٌم خَبِيٌر [  الحجرات  17
  ])10(َواللَُّه بَِما تَْعَملُوَن خَبِيٌر َوكُلًّا َوَعَد اللَُّه الُْحْسنَى [  الحديد  18
  ])3ْ(ذَِلكُْم تُوَعظُوَن بِِه َواللَُّه بَِما تَْعَملُوَن خَبِيٌر [  المجادلة  19
  ])11(َواللَُّه بَِما تَْعَملُوَن خَبِيٌر [  المجادلة  20
  ])13(وَن َوَأِطيُعوا اللََّه َوَرُسولَُه َواللَُّه خَبِيٌر بَِما تَْعَملُ[  المجادلة  21
  ])18(َواتَّقُوا اللََّه ِإنَّ اللََّه خَبِيٌر بَِما تَْعَملُوَن [  الحشر  22
  ])11(َواللَُّه خَبِيٌر بَِما تَْعَملُوَن [  المنافقون  23
  ])8( فََآِمنُوا بِاللَِّه َوَرُسوِلِه َوالنُّورِ الَِّذي َأنَْزلْنَا َواللَُّه بَِما تَْعَملُوَن خَبِيٌر[  التغابن  24
  ])3(قَاَل نَبََّأِنَي الَْعِليُم الْخَبِيُر [  التحريم  25

  ]67[عدد التكرار  .رحيم  -20

  اآلية ورقمها السورة  الرقم
  37]ِه ِإنَُّه ُهَو التَّوَّاُب الرَِّحيُمفَتَلَقَّى َآَدُم ِمْن َربِِّه كَِلَماٍت فَتَاَب َعلَْي[   البقرة  1
  54]فَتَاَب َعلَْيكُْم ِإنَُّه ُهَو التَّوَّاُب الرَِّحيُم[  البقرة  2
  128]َوتُْب َعلَْينَا ِإنََّك َأنْتَ التَّوَّاُب الرَِّحيُم[   البقرة   3
  143]َوَما كَاَن اللَُّه ِلُيِضيَع ِإيَمانَكُْم ِإنَّ اللََّه بِالنَّاسِ لََرُءوفٌ َرِحيٌم[   البقرة   4
  160]فَُأولَِئَك َأتُوُب َعلَْيهِْم َوَأنَا التَّوَّاُب الرَِّحيُم[   البقرة   5
  163]ا ِإلََه ِإلَّا ُهَو الرَّْحَمُن الرَِّحيُمَوِإلَُهكُْم ِإلٌَه َواِحٌد لَ[   البقرة   6
  173]فََمنِ اْضطُرَّ غَْيَر َباغٍ َولَا َعاٍد فَلَا ِإثَْم َعلَْيِه ِإنَّ اللََّه غَفُوٌر َرِحيٌم[   البقرة  7
  182]فَلَا ِإثَْم َعلَْيِه ِإنَّ اللََّه غَفُوٌر َرِحيٌم[  البقرة  8
  192]فَِإنِ انْتََهْوا فَِإنَّ اللََّه غَفُوٌر َرِحيٌم[   البقرة  9
  199]َواْستَغِْفُروا اللََّه ِإنَّ اللََّه غَفُوٌر َرِحيٌم[   البقرة  10
  218]لَِّه َواللَُّه غَفُوٌر َرِحيٌمُأولَِئَك َيْرُجوَن َرْحَمةَ ال[   البقرة  11
  226]فَِإْن فَاُءوا فَِإنَّ اللََّه غَفُوٌر َرِحيٌم[   البقرة  12
  31]للَُّه غَفُوٌر َرِحيٌمفَاتَّبُِعوِني ُيْحبِْبكُُم اللَُّه َوَيغِْفْر لَكُْم ذُنُوَبكُْم َوا[  آل عمران 13
  89]ِإلَّا الَِّذيَن تَاُبوا ِمْن َبْعِد ذَِلَك َوَأْصلَُحوا فَِإنَّ اللََّه غَفُوٌر َرِحيٌم[   آل عمران 14
  129]َيغِْفُر ِلَمْن َيشَاُء َوُيَعذُِّب َمْن َيشَاُء َواللَُّه غَفُوٌر َرِحيٌم[   آل عمران 15
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  16]فََأْعرُِضوا َعنُْهَما ِإنَّ اللََّه كَاَن تَوَّاًبا َرِحيًما[  النساء 16
  23]ْد َسلَفَ ِإنَّ اللََّه كَاَن غَفُوًرا َرِحيًماَوَأْن تَْجَمُعوا َبْيَن الُْأخْتَْينِ ِإلَّا َما قَ[  النساء  17
  25]َوَأْن تَْصبُِروا خَْيٌر لَكُْم َواللَُّه غَفُوٌر َرِحيٌم[   النساء   18
  29]َن بِكُْم َرِحيًماَولَا تَقْتُلُوا َأنْفَُسكُْم ِإنَّ اللََّه كَا[  النساء  19
  64]َواْستَغْفََر لَُهُم الرَُّسوُل لََوَجُدوا اللََّه تَوَّاًبا َرِحيًما[  النساء  20
  96]َدَرَجاٍت ِمنُْه َوَمغِْفَرةً َوَرْحَمةً َوكَاَن اللَُّه غَفُوًرا َرِحيًما[  النساء  21
  100]لَُّه غَفُوًرا َرِحيًمافَقَْد َوقََع َأْجُرُه َعلَى اللَِّه َوكَاَن ال[  النساء  22
  106]َواْستَغِْفرِ اللََّه ِإنَّ اللََّه كَاَن غَفُوًرا َرِحيًما[  النساء  23
  110]َيجِِد اللََّه غَفُوًرا َرِحيًما[  النساء  24
  129]َوِإْن تُْصِلُحوا َوتَتَّقُوا فَِإنَّ اللََّه كَاَن غَفُوًرا َرِحيًما[  النساء   25
  152]ِئَك َسْوفَ ُيْؤِتيهِْم ُأُجوَرُهْم َوكَاَن اللَُّه غَفُوًرا َرِحيًماُأولَ[  النساء  26
  3]فََمنِ اْضطُرَّ ِفي َمخَْمَصٍة غَْيَر ُمتََجاِنٍف ِلِإثْمٍ فَِإنَّ اللََّه غَفُوٌر َرِحيٌم[  المائدة  27
فَـاْعلَُموا َأنَّ اللَّـَه غَفُـوٌر     ِإلَّا الَِّذيَن تَاُبوا ِمْن قَْبلِ َأْن تَقِْدُروا َعلَـْيهِمْ [  المائدة  28

  34]َرِحيٌم
  39]فَِإنَّ اللََّه َيتُوُب َعلَْيِه ِإنَّ اللََّه غَفُوٌر َرِحيٌم[  المائدة  29
  74]َأفَلَا َيتُوُبوَن ِإلَى اللَِّه َوَيْستَغِْفُرونَُه َواللَُّه غَفُوٌر َرِحيٌم[  المائدة  30
  98]شَِديُد الِْعقَابِ َوَأنَّ اللََّه غَفُوٌر َرِحيٌم اْعلَُموا َأنَّ اللََّه[  المائدة  31
  69]فَكُلُوا ِممَّا غَِنْمتُْم َحلَالًا طَيًِّبا َواتَّقُوا اللََّه ِإنَّ اللََّه غَفُوٌر َرِحيٌم[  األنفال  32
  70]َرِحيٌم ُيْؤِتكُْم خَْيًرا ِممَّا ُأِخذَ ِمنْكُْم َوَيغِْفْر لَكُْم َواللَُّه غَفُوٌر[  األنفال  33
  5]فَخَلُّوا َسبِيلَُهْم ِإنَّ اللََّه غَفُوٌر َرِحيٌم[  التوبة  34
  27]ثُمَّ َيتُوُب اللَُّه ِمْن َبْعِد ذَِلَك َعلَى َمْن َيشَاُء َواللَُّه غَفُوٌر َرِحيٌم[  التوبة  35
  91]َما َعلَى الُْمْحِسِنيَن ِمْن َسبِيلٍ َواللَُّه غَفُوٌر َرِحيٌم[  التوبة  36
  99]َسُيْدِخلُُهُم اللَُّه ِفي َرْحَمِتِه ِإنَّ اللََّه غَفُوٌر َرِحيٌم[  التوبة  37
  102]َعَسى اللَُّه َأْن َيتُوَب َعلَْيهِْم ِإنَّ اللََّه غَفُوٌر َرِحيٌم[  التوبة  38
  104]َوَأنَّ اللََّه ُهَو التَّوَّاُب الرَِّحيُم[  التوبة  39
  117]ْيهِْم ِإنَُّه بِهِْم َرُءوفٌ َرِحيٌمثُمَّ تَاَب َعلَ[  التوبة  40
  118]ثُمَّ تَاَب َعلَْيهِْم ِلَيتُوُبوا ِإنَّ اللََّه ُهَو التَّوَّاُب الرَِّحيُم[  التوبة  41
  128]َحرِيٌص َعلَْيكُْم بِالُْمْؤِمِنيَن َرُءوفٌ َرِحيٌم[  التوبة  42
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  65]ِإنَّ اللََّه بِالنَّاسِ لََرُءوفٌ َرِحيٌم[  الحج  43
  5]ِإلَّا الَِّذيَن تَاُبوا ِمْن َبْعِد ذَِلَك َوَأْصلَُحوا فَِإنَّ اللََّه غَفُوٌر َرِحيٌم[  النور  44
  20]َولَْولَا فَْضُل اللَِّه َعلَْيكُْم َوَرْحَمتُُه َوَأنَّ اللََّه َرُءوفٌ َرِحيٌم[  النور  45
  22]َأْن َيغِْفَر اللَُّه لَكُْم َواللَُّه غَفُوٌر َرِحيٌم َولَْيْعفُوا َولَْيْصفَُحوا َألَا تُِحبُّوَن[  النور  46
  33]َوَمْن ُيكْرِهُّنَّ فَِإنَّ اللََّه ِمْن َبْعِد ِإكَْراِههِنَّ غَفُوٌر َرِحيٌم[  النور  47
  62]َواْستَغِْفْر لَُهُم اللََّه ِإنَّ اللََّه غَفُوٌر َرِحيٌم[  النور  48
  5]َدتْ قُلُوُبكُْم َوكَاَن اللَُّه غَفُوًرا َرِحيًماَولَِكْن َما تََعمَّ[  األحزاب  50
  24]َأْو َيتُوَب َعلَْيهِْم ِإنَّ اللََّه كَاَن غَفُوًرا َرِحيًما[  األحزاب  51
  43]َوكَاَن بِالُْمْؤِمِنيَن َرِحيًما[  األحزاب  52
  50]ِحيًماِلكَْيلَا َيكُوَن َعلَْيَك َحَرٌج َوكَاَن اللَُّه غَفُوًرا َر[  األحزاب  53
  59]ذَِلَك َأْدنَى َأْن ُيْعَرفَْن فَلَا ُيْؤذَْيَن َوكَاَن اللَُّه غَفُوًرا َرِحيًما[  األحزاب  54
  73]َوَيتُوَب اللَُّه َعلَى الُْمْؤِمِنيَن َوالُْمْؤِمنَاِت َوكَاَن اللَُّه غَفُوًرا َرِحيًما[  األحزاب  55
  14]َيغِْفُر ِلَمْن َيشَاُء َوُيَعذُِّب َمْن َيشَاُء َوكَاَن اللَُّه غَفُوًرا َرِحيًما[   الفتح  56
  5]ِإلَْيهِْم لَكَاَن خَْيًرا لَُهْم َواللَُّه غَفُوٌر َرِحيٌمَولَْو َأنَُّهْم َصَبُروا َحتَّى تَخُْرَج [   الحجرات  57
  12]َواتَّقُوا اللََّه ِإنَّ اللََّه تَوَّاٌب َرِحيٌم[  الحجرات  58
  14]لَا َيِلتْكُْم ِمْن َأْعَماِلكُْم شَْيًئا ِإنَّ اللََّه غَفُوٌر َرِحيٌم[  الحجرات  59
 9]َوِإنَّ اللََّه بِكُْم لََرُءوفٌ َرِحيٌم[  الحديد  60
 28]َوَيْجَعْل لَكُْم نُوًرا تَْمشُوَن بِِه َوَيغِْفْر لَكُْم َواللَُّه غَفُوٌر َرِحيٌم[  الحديد  61
  12]فَِإْن لَْم تَجُِدوا فَِإنَّ اللََّه غَفُوٌر َرِحيٌم[  المجادلة  62
  10]نَا ِغلًّا ِللَِّذيَن َآَمنُوا َربَّنَا ِإنََّك َرُءوفٌ َرِحيٌمَولَا تَْجَعْل ِفي قُلُوبِ[   الحشر  63
  22]ُهَو اللَُّه الَِّذي لَا ِإلََه ِإلَّا ُهَو َعاِلُم الْغَْيبِ َوالشََّهاَدِة ُهَو الرَّْحَمُن الرَِّحيُم[  الحشر  64
  7]َواللَُّه قَِديٌر َواللَُّه غَفُوٌر َرِحيٌم[  الممتحنة  65
  12]نَّ اللََّه ِإنَّ اللََّه غَفُوٌر َرِحيٌمفََباِيْعُهنَّ َواْستَغِْفْر لَُه[  الممتحنة  66
  14]َوِإْن تَْعفُوا َوتَْصفَُحوا َوتَغِْفُروا فَِإنَّ اللََّه غَفُوٌر َرِحيٌم[  بناالتغ  67
  1]َواللَُّه غَفُوٌر َرِحيٌم[  التحريم  68
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 29]ثُمَّ اْستََوى ِإلَى السََّماِء فََسوَّاُهنَّ َسْبَع َسَمَواٍت َوُهَو بِكُلِّ شَْيٍء َعِليٌم[  البقرة  1
 32]لَْحِكيُمقَالُوا ُسْبَحانََك لَا ِعلَْم لَنَا ِإلَّا َما َعلَّْمتَنَا ِإنََّك َأنْتَ الَْعِليُم ا[  البقرة  2
 95]َولَْن َيتََمنَّْوُه َأَبًدا بَِما قَدََّمتْ َأْيِديهِْم َواللَُّه َعِليٌم بِالظَّاِلِميَن[  البقرة  3
 115]فََأْينََما تَُولُّوا فَثَمَّ َوْجُه اللَِّه ِإنَّ اللََّه َواِسٌع َعِليٌم[  البقرة  4
 127]تَ السَِّميُع الَْعِليُمَربَّنَا تَقَبَّْل ِمنَّا ِإنََّك َأنْ[  البقرة  5
 137]َوِإْن تََولَّْوا فَِإنََّما ُهْم ِفي ِشقَاٍق فََسَيكِْفيكَُهُم اللَُّه َوُهَو السَِّميُع الَْعِليُم[  البقرة  6
 158]َوَمْن تَطَوََّع خَْيًرا فَِإنَّ اللََّه شَاِكٌر َعِليٌم[  البقرة  7
 181]ٌمِإنَّ اللََّه َسِميٌع َعِلي[  البقرة  8
 215]َوَما تَفَْعلُوا ِمْن خَْيرٍ فَِإنَّ اللََّه بِِه َعِليٌم[  البقرة 9
 224]َأْن تََبرُّوا َوتَتَّقُوا َوتُْصِلُحوا َبْيَن النَّاسِ َواللَُّه َسِميٌع َعِليٌم[  البقرة 10
 227]َوِإْن َعَزُموا الطَّلَاقَ فَِإنَّ اللََّه َسِميٌع َعِليٌم[  البقرة 11
 231]َواتَّقُوا اللََّه َواْعلَُموا َأنَّ اللََّه بِكُلِّ شَْيٍء َعِليٌم[  البقرة 12
 244]َوقَاِتلُوا ِفي َسبِيلِ اللَِّه َواْعلَُموا َأنَّ اللََّه َسِميٌع َعِليٌم[  البقرة 13
 246]َواللَُّه َعِليٌم بِالظَّاِلِميَن فَلَمَّا كُِتَب َعلَْيهُِم الِْقتَاُل تََولَّْوا ِإلَّا قَِليلًا ِمنُْهْم[  البقرة 14
 247]َواللَُّه ُيْؤِتي ُملْكَُه َمْن َيشَاُء َواللَُّه َواِسٌع َعِليٌم[  البقرة 15
 256]فَقَِد اْستَْمَسَك بِالُْعْرَوِة الُْوثْقَى لَا انِْفَصاَم لََها َواللَُّه َسِميٌع َعِليٌم[  البقرة 16
 261]فُ ِلَمْن َيشَاُء َواللَُّه َواِسٌع َعِليٌمَواللَُّه ُيَضاِع[  البقرة  17
 268]َواللَُّه َيِعُدكُْم َمغِْفَرةً ِمنُْه َوفَْضلًا َواللَُّه َواِسٌع َعِليٌم[  البقرة  18
 273]لَا َيْسَألُوَن النَّاَس ِإلَْحافًا َوَما تُنِْفقُوا ِمْن خَْيرٍ فَِإنَّ اللََّه بِِه َعِليٌم[  البقرة  19
 282]َواتَّقُوا اللََّه َوُيَعلُِّمكُُم اللَُّه َواللَُّه بِكُلِّ شَْيٍء َعِليٌم[  بقرةال  20
َولَا تَكْتُُموا الشََّهاَدةَ َوَمْن َيكْتُْمَها فَِإنَُّه َآِثـٌم قَلُْبـُه َواللَّـُه بَِمـا تَْعَملُـوَن      [  البقرة  21

 283]َعِليٌم
 34]ضٍ َواللَُّه َسِميٌع َعِليٌمذُرِّيَّةً َبْعُضَها ِمْن َبْع[  آل عمران  22
ِإنِّي نَذَْرتُ لََك َما ِفي َبطِْني ُمَحرًَّرا فَتَقَبَّْل ِمنِّـي ِإنَّـَك َأنْـتَ السَّـِميُع     [  آل عمران  23

 35]الَْعِليُم
 63]فَِإْن تََولَّْوا فَِإنَّ اللََّه َعِليٌم بِالُْمفِْسِديَن[  آل عمران  24
 73]لْفَْضَل بَِيِد اللَِّه ُيْؤِتيِه َمْن َيشَاُء َواللَُّه َواِسٌع َعِليٌمقُْل ِإنَّ ا[  آل عمران  25
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 92]َوَما تُنِْفقُوا ِمْن شَْيٍء فَِإنَّ اللََّه بِِه َعِليٌم[  آل عمران  26
 115]َوَما َيفَْعلُوا ِمْن خَْيرٍ فَلَْن ُيكْفَُروُه َواللَُّه َعِليٌم بِالُْمتَِّقيَن[  آل عمران  27
 119]ِإنَّ اللََّه َعِليٌم بِذَاِت الصُُّدورِ[  ل عمرانآ  28
َوِإذْ غََدْوتَ ِمْن َأْهِلَك تَُبوُِّئ الُْمـْؤِمِنيَن َمقَاِعـَد ِللِْقتَـالِ َواللَّـُه َسـِميٌع      [  آل عمران  29

 121]َعِليٌم
 154]َواللَُّه َعِليٌم بِذَاِت الصُُّدورِ[  آل عمران  30
 11]اللَِّه ِإنَّ اللََّه كَاَن َعِليًما َحِكيًما فَرِيَضةً ِمَن[  النساء  31
 12]َوِصيَّةً ِمَن اللَِّه َواللَُّه َعِليٌم َحِليٌم[  النساء  32
ثُمَّ َيتُوُبوَن ِمْن قَرِيبٍ فَُأولَِئَك َيتُوُب اللَّـُه َعلَـْيهِْم َوكَـاَن اللَّـُه َعِليًمـا      [  النساء  33

 17]َحِكيًما
 24]كَاَن َعِليًما َحِكيًما ِإنَّ اللََّه[  النساء  34
 26]َوَيتُوَب َعلَْيكُْم َواللَُّه َعِليٌم َحِكيٌم[  النساء  35
 32]ِإنَّ اللََّه كَاَن بِكُلِّ شَْيٍء َعِليًما[  النساء  36
 35]ِإْن ُيرِيَدا ِإْصلَاًحا ُيَوفِِّق اللَُّه َبْينَُهَما ِإنَّ اللََّه كَاَن َعِليًما خَبِيًرا[  النساء  37
 39]َوَأنْفَقُوا ِممَّا َرَزقَُهُم اللَُّه َوكَاَن اللَُّه بِهِْم َعِليًما[  النساء  38
 70]ذَِلَك الْفَْضُل ِمَن اللَِّه َوكَفَى بِاللَِّه َعِليًما[  النساء  39
 92]َوكَاَن اللَُّه َعِليًما َحِكيًما[  النساء  40
 104]ْرُجوَن َوكَاَن اللَُّه َعِليًما َحِكيًماَوتَْرُجوَن ِمَن اللَِّه َما لَا َي[  النساء  41
 111]َوَمْن َيكِْسْب ِإثًْما فَِإنََّما َيكِْسُبُه َعلَى نَفِْسِه َوكَاَن اللَُّه َعِليًما َحِكيًما[  النساء  42
 127]َوَما تَفَْعلُوا ِمْن خَْيرٍ فَِإنَّ اللََّه كَاَن بِِه َعِليًما[  النساء  43
 147]فَْعُل اللَُّه بَِعذَابِكُْم ِإْن شَكَْرتُْم َوَآَمنْتُْم َوكَاَن اللَُّه شَاِكًرا َعِليًماَما َي[  النساء  44
 148]َوكَاَن اللَُّه َسِميًعا َعِليًما[  النساء  45
 170]َوكَاَن اللَُّه َعِليًما َحِكيًما[  النساء  46
 176]َواللَُّه بِكُلِّ شَْيٍء َعِليٌم[  النساء  47
 7]ِإذْ قُلْتُْم َسِمْعنَا َوَأطَْعنَا َواتَّقُوا اللََّه ِإنَّ اللََّه َعِليٌم بِذَاِت الصُُّدورِ[  المائدة  48
َولَا َيخَافُوَن لَْوَمةَ لَاِئمٍ ذَِلَك فَْضُل اللَِّه ُيْؤِتيِه َمْن َيشَـاُء َواللَّـُه َواِسـٌع    [  المائدة  50

 54]َعِليٌم
 76]يُع الَْعِليُمَواللَُّه ُهَو السَِّم[  المائدة  51
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 97]َوَأنَّ اللََّه بِكُلِّ شَْيٍء َعِليٌم[  المائدة  52
 17]َوِلُيْبِلَي الُْمْؤِمِنيَن ِمنُْه َبلَاًء َحَسنًا ِإنَّ اللََّه َسِميٌع َعِليٌم[  األنفال  53
 42]َوَيْحَيا َمْن َحيَّ َعْن َبيِّنٍَة َوِإنَّ اللََّه لََسِميٌع َعِليٌم[  األنفال  54
  43]َولَِكنَّ اللََّه َسلََّم ِإنَُّه َعِليٌم بِذَاِت الصُُّدورِ[  األنفال  55
  53]َوَأنَّ اللََّه َسِميٌع َعِليٌم[  األنفال  56
  61]َوِإْن َجنَُحوا ِللسَّلْمِ فَاْجنَْح لََها َوتََوكَّْل َعلَى اللَِّه ِإنَُّه ُهَو السَِّميُع الَْعِليُم[  األنفال  57
  71]َواللَُّه َعِليٌم َحِكيٌم[ األنفال  58
  75]ِإنَّ اللََّه بِكُلِّ شَْيٍء َعِليٌم[ األنفال  59
  15]َوُيذِْهْب غَْيظَ قُلُوبِهِْم َوَيتُوُب اللَُّه َعلَى َمْن َيشَاُء َواللَُّه َعِليٌم َحِكيٌم[  التوبة  60
  28]ِإنَّ اللََّه َعِليٌم َحِكيٌم[  التوبة  61
 44]َجاِهُدوا بَِأْمَواِلهِْم َوَأنْفُِسهِْم َواللَُّه َعِليٌم بِالُْمتَِّقيَنَأْن ُي[ التوبة  62
  47]َوِفيكُْم َسمَّاُعوَن لَُهْم َواللَُّه َعِليٌم بِالظَّاِلِميَن[  التوبة  63
  60]فَرِيَضةً ِمَن اللَِّه َواللَُّه َعِليٌم َحِكيٌم[ التوبة  64
 97]ُموا ُحُدوَد َما َأنَْزَل اللَُّه َعلَى َرُسوِلِه َواللَُّه َعِليٌم َحِكيٌمَوَأْجَدُر َألَّا َيْعلَ[ التوبة  65
 98]َعلَْيهِْم َداِئَرةُ السَّْوِء َواللَُّه َسِميٌع َعِليٌم[ التوبة  66
  103]َوَصلِّ َعلَْيهِْم ِإنَّ َصلَاتََك َسكٌَن لَُهْم َواللَُّه َسِميٌع َعِليٌم[ التوبة  67
  106]مَّا ُيَعذُِّبُهْم َوِإمَّا َيتُوُب َعلَْيهِْم َواللَُّه َعِليٌم َحِكيٌمِإ[  التوبة  68
  110]َواللَُّه َعِليٌم َحِكيٌم[  التوبة  69
  115]ِإنَّ اللََّه بِكُلِّ شَْيٍء َعِليٌم[  التوبة  70
 52]ِه َواللَُّه َعِليٌم َحِكيٌمفََينَْسخُ اللَُّه َما ُيلِْقي الشَّْيطَاُن ثُمَّ ُيْحِكُم اللَُّه َآَياِت[  الحج  71
 59]لَُيْدِخلَنَُّهْم ُمْدخَلًا َيْرَضْونَُه َوِإنَّ اللََّه لََعِليٌم َحِليٌم[  الحج  72
 18]َوُيَبيُِّن اللَُّه لَكُُم الَْآَياِت َواللَُّه َعِليٌم َحِكيٌم[  النور  73
 21]ُه َسِميٌع َعِليٌمَولَِكنَّ اللََّه ُيَزكِّي َمْن َيشَاُء َواللَّ[  النور  74
 28]َوِإْن ِقيَل لَكُُم اْرجُِعوا فَاْرجُِعوا ُهَو َأْزكَى لَكُْم َواللَُّه بَِما تَْعَملُوَن َعِليٌم[  النور  75
 32]ِإْن َيكُونُوا فُقََراَء ُيغِْنهُِم اللَُّه ِمْن فَْضِلِه َواللَُّه َواِسٌع َعِليٌم[  النور  76
 35]لَُّه الَْأْمثَاَل ِللنَّاسِ َواللَُّه بِكُلِّ شَْيٍء َعِليٌمَوَيْضرُِب ال[  النور  77
 41]َوالطَّْيُر َصافَّاٍت كُلٌّ قَْد َعِلَم َصلَاتَُه َوتَْسبِيَحُه َواللَُّه َعِليٌم بَِما َيفَْعلُوَن[  النور  78
 58]يٌمكَذَِلَك ُيَبيُِّن اللَُّه لَكُُم الَْآَياِت َواللَُّه َعِليٌم َحِك[  النور  79
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  اآلية ورقمها السورة  الرقم
 59]كَذَِلَك ُيَبيُِّن اللَُّه لَكُْم َآَياِتِه َواللَُّه َعِليٌم َحِكيٌم[  النور  80
 60]َوَأْن َيْستَْعِففَْن خَْيٌر لَُهنَّ َواللَُّه َسِميٌع َعِليٌم[  النور  81
 64]شَْيٍء َعِليٌم َوَيْوَم ُيْرَجُعوَن ِإلَْيِه فَُينَبُِّئُهْم بَِما َعِملُوا َواللَُّه بِكُلِّ[  النور  82
  1]ِإنَّ اللََّه كَاَن َعِليًما َحِكيًما[  األحزاب  83
  40]َولَِكْن َرُسوَل اللَِّه َوخَاتََم النَّبِيِّيَن َوكَاَن اللَُّه بِكُلِّ شَْيٍء َعِليًما[  األحزاب  84
  51]َحِليًماَواللَُّه َيْعلَُم َما ِفي قُلُوبِكُْم َوكَاَن اللَُّه َعِليًما [  األحزاب  85
  54]ِإْن تُْبُدوا شَْيًئا َأْو تُخْفُوُه فَِإنَّ اللََّه كَاَن بِكُلِّ شَْيٍء َعِليًما[  األحزاب  86
  4]َوِللَِّه ُجنُوُد السََّماَواِت َوالَْأْرضِ َوكَاَن اللَُّه َعِليًما َحِكيًما[  الفتح  87
  26]َن اللَُّه بِكُلِّ شَْيٍء َعِليًماإ َوكَانُوا َأَحقَّ بَِها َوَأْهلََها َوكَا[  الفتح  88
  1]َواتَّقُوا اللََّه ِإنَّ اللََّه َسِميٌع َعِليٌم[  الحجرات  89
  8]فَْضلًا ِمَن اللَِّه َوِنْعَمةً َواللَُّه َعِليٌم َحِكيٌم[  الحجرات  90
  13]خَبِيٌرِإنَّ َأكَْرَمكُْم ِعنَْد اللَِّه َأتْقَاكُْم ِإنَّ اللََّه َعِليٌم [  الحجرات  91
  16]َيْعلَُم َما ِفي السََّماَواِت َوَما ِفي الَْأْرضِ َواللَُّه بِكُلِّ شَْيٍء َعِليٌم[  الحجرات  92
  3]ُهَو الَْأوَُّل َوالَْآِخُر َوالظَّاِهُر َوالَْباِطُن َوُهَو بِكُلِّ شَْيٍء َعِليٌم[  الحديد  93
  6]ُيوِلُج النََّهاَر ِفي اللَّْيلِ َوُهَو َعِليٌم بِذَاِت الصُُّدورُِيوِلُج اللَّْيَل ِفي النََّهارِ َو[  الحديد  94
  7]ثُمَّ ُينَبُِّئُهْم بَِما َعِملُوا َيْوَم الِْقَياَمِة ِإنَّ اللََّه بِكُلِّ شَْيٍء َعِليٌم[ المجادلة  95
  10]ذَِلكُْم ُحكُْم اللَِّه َيْحكُُم َبْينَكُْم َواللَُّه َعِليٌم َحِكيٌم[ الممتحنة  96
  7]َأَبًدا بَِما قَدََّمتْ َأْيِديهِْم َواللَُّه َعِليٌم بِالظَّاِلِميَنَولَا َيتََمنَّْونَُه [ الجمعة  97
  4]َوَيْعلَُم َما تُِسرُّوَن َوَما تُْعِلنُوَن َواللَُّه َعِليٌم بِذَاِت الصُُّدورِ[ بناالتغ  98
  11]َواللَُّه بِكُلِّ شَْيٍء َعِليٌم[ بناالتغ  99

  2]اكُْم َوُهَو الَْعِليُم الَْحِكيُمقَْد فََرَض اللَُّه لَكُْم تَِحلَّةَ َأْيَماِنكُْم َواللَُّه َمْولَ[ التحريم  100
  3]فَلَمَّا نَبََّأَها بِِه قَالَتْ َمْن َأنَْبَأَك َهذَا قَاَل نَبََّأِنَي الَْعِليُم الْخَبِيُر[ التحريم  101
  30]َوَما تَشَاُءوَن ِإلَّا َأْن َيشَاَء اللَُّه ِإنَّ اللََّه كَاَن َعِليًما َحِكيًما[  اإلنسان  102
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  فعول    : ثالثا

اثنتـا  " عدد صيغ المبالغة الواردة في السور المدنية  والتي جاءت على بناء فعـول          

   :يأتي بيانهاوفيما  ."عشرة صيغة

  ]1[عدد التكرار  :شكور -1

  17]ِإْن تُقْرُِضوا اللََّه قَْرًضا َحَسنًا ُيَضاِعفُْه لَكُْم َوَيغِْفْر لَكُْم َواللَُّه شَكُوٌر َحِليٌم[ :التغابن 

  ]1[عدد التكرار  :ظلوم -2

  72]َوَحَملََها الِْإنَْساُن ِإنَُّه كَاَن ظَلُوًما َجُهولًا[:األحزاب

  ]1[عدد التكرار :سعبو -3

  10]ِإنَّا نَخَافُ ِمْن َربِّنَا َيْوًما َعُبوًسا قَْمطَرِيًرا[:اإلنسان 

  ]1[عدد التكرار :نصوح  -4

  8]َيا َأيَُّها الَِّذيَن َآَمنُوا تُوُبوا ِإلَى اللَِّه تَْوَبةً نَُصوًحا[:التحريم

  ]1[عدد التكرار :طهور - 5

  ])21(َراًبا طَُهوًرا َوَسقَاُهْم َربُُّهْم شَ[ :اإلنسان

  ]1[عدد التكرار  :جهول -6

  ])72(َوَحَملََها الِْإنَْساُن ِإنَُّه كَاَن ظَلُوًما َجُهولًا [:األحزاب

  ]2[عدد التكرار  .فخور -7

  36]ِإنَّ اللََّه لَا ُيِحبُّ َمْن كَاَن ُمخْتَالًا فَخُوًرا[:النساء

   23]الٍ فَخُورٍَواللَُّه لَا ُيِحبُّ كُلَّ ُمخْتَ[ :الحديد
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  ]4عدد التكرار [ .كفور -8

  اآلية ورقمها السورة الرقم
  ])38(ِإنَّ اللََّه ُيَداِفُع َعنِ الَِّذيَن َآَمنُوا ِإنَّ اللََّه لَا ُيِحبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ [  الحج  1
  ])66(الِْإنَْساَن لَكَفُوٌر  َوُهَو الَِّذي َأْحَياكُْم ثُمَّ ُيِميتُكُْم ثُمَّ ُيْحِييكُْم ِإنَّ[  الحج  2
  ])3(ِإنَّا َهَدْينَاُه السَّبِيَل ِإمَّا شَاِكًرا َوِإمَّا كَفُوًرا [  اإلنسان   3
  ])24(فَاْصبِْر ِلُحكْمِ َربَِّك َولَا تُِطْع ِمنُْهْم َآِثًما َأْو كَفُوًرا [  اإلنسان  4

  ]5عدد التكرار [ .عفو – 9

  اآلية ورقمها السورة  الرقم
  43]ِإنَّ اللََّه كَاَن َعفُوا غَفُوًرا[  النساء  1
  99]فَُأولَِئَك َعَسى اللَُّه َأْن َيْعفَُو َعنُْهْم َوكَاَن اللَُّه َعفُوا غَفُوًرا[  النساء  2
  149]اِإْن تُْبُدوا خَْيًرا َأْو تُخْفُوُه َأْو تَْعفُوا َعْن ُسوٍء فَِإنَّ اللََّه كَاَن َعفُوا قَِديًر[  النساء  3
  60]لََينُْصَرنَُّه اللَُّه ِإنَّ اللََّه لََعفُوٌّ غَفُوٌر[  الحج  4
  2]َوِإنَُّهْم لََيقُولُوَن ُمنْكًَرا ِمَن الْقَْولِ َوُزوًرا َوِإنَّ اللََّه لََعفُوٌّ غَفُوٌر[  المجادلة  5

  ]9[عدد التكرار  :رءوف – 10

  اآلية ورقمها السورة  الرقم
  )143(]اَن اللَُّه ِلُيِضيَع ِإيَمانَكُْم ِإنَّ اللََّه بِالنَّاسِ لََرُءوفٌ َرِحيٌمَوَما كَ[   البقرة  1
َوِمَن النَّاسِ َمْن َيشْـرِي نَفَْسـُه اْبِتغَـاَء َمْرَضـاِة اللَّـِه َواللَّـُه َرُءوفٌ       [  البقرة  2

  )207(]بِالِْعَباِد
  )30(]َرُءوفٌ بِالِْعَباِدَوُيَحذُِّركُُم اللَُّه نَفَْسُه َواللَُّه [ آل عمران  3
  )117(]ثُمَّ تَاَب َعلَْيهِْم ِإنَُّه بِهِْم َرُءوفٌ َرِحيٌم[  التوبة  4
  )128(]َحرِيٌص َعلَْيكُْم بِالُْمْؤِمِنيَن َرُءوفٌ َرِحيٌم[  التوبة  5
  )65(]ِإنَّ اللََّه بِالنَّاسِ لََرُءوفٌ َرِحيٌم[  الحج  6
  )20(]َعلَْيكُْم َوَرْحَمتُُه َوَأنَّ اللََّه َرُءوفٌ َرِحيٌم َولَْولَا فَْضُل اللَِّه[  النور  7
  )9(]ِلُيخْرَِجكُْم ِمَن الظُّلَُماِت ِإلَى النُّورِ َوِإنَّ اللََّه بِكُْم لََرُءوفٌ َرِحيٌم[  الحديد  8
  )10(]فٌ َرِحيٌمَولَا تَْجَعْل ِفي قُلُوبِنَا ِغلًّا ِللَِّذيَن َآَمنُوا َربَّنَا ِإنََّك َرُءو[  الحشر  9
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  ]18عدد التكرار [ .عدو -11

  اآلية ورقمها السورة  الرقم
  )36(]َوقُلْنَا اْهبِطُوا َبْعُضكُْم ِلَبْعضٍ َعُدوٌّ[  البقرة   1
  ) 97(]قُْل َمْن كَاَن َعُدوا ِلجِْبرِيَل فَِإنَُّه نَزَّلَُه َعلَى قَلْبَِك بِِإذْنِ اللَِّه[  البقرة  2
  )98(]ْن كَاَن َعُدوا ِللَِّه َوَملَاِئكَِتِه َوُرُسِلِه َوجِْبرِيَل َوِميكَاَل فَِإنَّ اللََّه َعُدوٌّ ِللْكَاِفرِيَنَم[  البقرة   3
  )168(]َولَا تَتَّبُِعوا خُطَُواِت الشَّْيطَانِ ِإنَُّه لَكُْم َعُدوٌّ ُمبِيٌن[  البقرة  4
  )208(]انِ ِإنَُّه لَكُْم َعُدوٌّ ُمبِيٌنَولَا تَتَّبُِعوا خُطَُواِت الشَّْيطَ[  البقرة  5
  )92(]فَِإْن كَاَن ِمْن قَْومٍ َعُدوٍّ لَكُْم َوُهَو ُمْؤِمٌن فَتَْحرِيُر َرقََبٍة ُمْؤِمنٍَة[  النساء  6
  )101(]ِإنَّ الْكَاِفرِيَن كَانُوا لَكُْم َعُدوا ُمبِينًا[  النساء  7
  )60(]ِه َوَعُدوَّكُْم َوَآخَرِيَن ِمْن ُدوِنهِْم لَا تَْعلَُمونَُهُمتُْرِهُبوَن بِِه َعُدوَّ اللَّ[  األنفال  8
  )83(]َولَْن تُقَاِتلُوا َمِعَي َعُدوا ِإنَّكُْم َرِضيتُْم بِالْقُُعوِد َأوََّل َمرٍَّة[  التوبة  9
  )114(]ْبَراِهيَم لََأوَّاٌه َحِليٌمفَلَمَّا تََبيََّن لَُه َأنَُّه َعُدوٌّ ِللَِّه تََبرََّأ ِمنُْه ِإنَّ ِإ[  التوبة  10
  120]َولَا َينَالُوَن ِمْن َعُدوٍّ نَْيلًا ِإلَّا كُِتَب لَُهْم بِِه َعَمٌل َصاِلٌح[  التوبة  11
  )1(]َيا َأيَُّها الَِّذيَن َآَمنُوا لَا تَتَِّخذُوا َعُدوِّي َوَعُدوَّكُْم َأْوِلَياَء[  الممتحنة  12
  )14(]لَِّذيَن َآَمنُوا َعلَى َعُدوِِّهْم فََأْصَبُحوا ظَاِهرِيَنفََأيَّْدنَا ا[  الصف  13
  )4(]َيْحَسُبوَن كُلَّ َصْيَحٍة َعلَْيهِْم ُهُم الَْعُدوُّ فَاْحذَْرُهْم قَاتَلَُهُم اللَُّه َأنَّى ُيْؤفَكُوَن[  المنافقون  14
  )14(]كُْم فَاْحذَُروُهْمِإنَّ ِمْن َأْزَواجِكُْم َوَأْولَاِدكُْم َعُدوا لَ[  التغابن  15

  ]55عدد التكرار [  :غفور -12

  اآلية ورقمها السورة  الرقم
  173]َعاٍد فَلَا ِإثَْم َعلَْيِه ِإنَّ اللََّه غَفُوٌر َرِحيٌم[   البقرة  1
  182]فَلَا ِإثَْم َعلَْيِه ِإنَّ اللََّه غَفُوٌر َرِحيٌم[   البقرة  2
  192]فَِإنِ انْتََهْوا فَِإنَّ اللََّه غَفُوٌر َرِحيٌم[   البقرة  3
  199]َواْستَغِْفُروا اللََّه ِإنَّ اللََّه غَفُوٌر َرِحيٌم[   البقرة  4
  218]اللَُّه غَفُوٌر َرِحيٌمُأولَِئَك َيْرُجوَن َرْحَمةَ اللَِّه َو[   البقرة  5
  225]َولَِكْن ُيَؤاِخذُكُْم بَِما كََسَبتْ قُلُوُبكُْم َواللَُّه غَفُوٌر َحِليٌم[   البقرة  6
  226]فَِإْن فَاُءوا فَِإنَّ اللََّه غَفُوٌر َرِحيٌم[   البقرة  7
  235]َواْعلَُموا َأنَّ اللََّه غَفُوٌر َحِليٌم[   البقرة  8
  31]َوَيغِْفْر لَكُْم ذُنُوَبكُْم َواللَُّه غَفُوٌر َرِحيٌم[  مرانعآل   9



 97

  اآلية ورقمها السورة  الرقم
  89]َرِحيٌم ِإلَّا الَِّذيَن تَاُبوا ِمْن َبْعِد ذَِلَك َوَأْصلَُحوا فَِإنَّ اللََّه غَفُوٌر[  مرانعآل   10
  129]َيغِْفُر ِلَمْن َيشَاُء َوُيَعذُِّب َمْن َيشَاُء َواللَُّه غَفُوٌر َرِحيٌم[  آل عمران  11
  155]َولَقَْد َعفَا اللَُّه َعنُْهْم ِإنَّ اللََّه غَفُوٌر َحِليٌم[  عمرانآل   12
  23]ًماَوَأْن تَْجَمُعوا َبْيَن الُْأخْتَْينِ ِإلَّا َما قَْد َسلَفَ ِإنَّ اللََّه كَاَن غَفُوًرا َرِحي[   النساء   13
  25]َوَأْن تَْصبُِروا خَْيٌر لَكُْم َواللَُّه غَفُوٌر َرِحيٌم[   النساء   14
  43]َعفُوا غَفُوًرا ِإنَّ اللََّه كَاَن[   النساء   15
  96]َدَرَجاٍت ِمنُْه َوَمغِْفَرةً َوَرْحَمةً َوكَاَن اللَُّه غَفُوًرا َرِحيًما[   النساء   16
  99]فَُأولَِئَك َعَسى اللَُّه َأْن َيْعفَُو َعنُْهْم َوكَاَن اللَُّه َعفُوا غَفُوًرا[   النساء   17
  100]فَقَْد َوقََع َأْجُرُه َعلَى اللَِّه َوكَاَن اللَُّه غَفُوًرا َرِحيًما[   النساء  18
  106]َواْستَغِْفرِ اللََّه ِإنَّ اللََّه كَاَن غَفُوًرا َرِحيًما[   النساء  19
  110]فُوًرا َرِحيًماَيجِِد اللََّه غَ[   النساء  20
  129]َوِإْن تُْصِلُحوا َوتَتَّقُوا فَِإنَّ اللََّه كَاَن غَفُوًرا َرِحيًما[  النساء  21
  152]ُأولَِئَك َسْوفَ ُيْؤِتيهِْم ُأُجوَرُهْم َوكَاَن اللَُّه غَفُوًرا َرِحيًما[   ساءالن  22
  3]ِحيٌمفََمنِ اْضطُرَّ ِفي َمخَْمَصٍة غَْيَر ُمتََجاِنٍف ِلِإثْمٍ فَِإنَّ اللََّه غَفُوٌر َر[   المائدة   23
  34]ِإلَّا الَِّذيَن تَاُبوا ِمْن قَْبلِ َأْن تَقِْدُروا َعلَْيهِْم فَاْعلَُموا َأنَّ اللََّه غَفُوٌر َرِحيٌم[   المائدة  24
  39]فَِإنَّ اللََّه َيتُوُب َعلَْيِه ِإنَّ اللََّه غَفُوٌر َرِحيٌم[   المائدة  25
  74]يٌمَأفَلَا َيتُوُبوَن ِإلَى اللَِّه َوَيْستَغِْفُرونَُه َواللَُّه غَفُوٌر َرِح[   المائدة  26
  98]اْعلَُموا َأنَّ اللََّه شَِديُد الِْعقَابِ َوَأنَّ اللََّه غَفُوٌر َرِحيٌم[   المائدة  27
  101]َعفَا اللَُّه َعنَْها َواللَُّه غَفُوٌر َحِليٌم[   المائدة  28
  69]فَكُلُوا ِممَّا غَِنْمتُْم َحلَالًا طَيًِّبا َواتَّقُوا اللََّه ِإنَّ اللََّه غَفُوٌر َرِحيٌم[   األنفال  29
  70]َوَيغِْفْر لَكُْم َواللَُّه غَفُوٌر َرِحيٌم[   األنفال  30
  5]ِإنَّ اللََّه غَفُوٌر َرِحيٌم[   التوبة  31
  27]ثُمَّ َيتُوُب اللَُّه ِمْن َبْعِد ذَِلَك َعلَى َمْن َيشَاُء َواللَُّه غَفُوٌر َرِحيٌم[   التوبة  32
  91]َسبِيلٍ َواللَُّه غَفُوٌر َرِحيٌم َما َعلَى الُْمْحِسِنيَن ِمْن[   التوبة  33
  99]َسُيْدِخلُُهُم اللَُّه ِفي َرْحَمِتِه ِإنَّ اللََّه غَفُوٌر َرِحيٌم[   التوبة  34
  102]َعَسى اللَُّه َأْن َيتُوَب َعلَْيهِْم ِإنَّ اللََّه غَفُوٌر َرِحيٌم[   التوبة  35
  60]لََينُْصَرنَُّه اللَُّه ِإنَّ اللََّه لََعفُوٌّ غَفُوٌر[   الحج  36
  5]ِإلَّا الَِّذيَن تَاُبوا ِمْن َبْعِد ذَِلَك َوَأْصلَُحوا فَِإنَّ اللََّه غَفُوٌر َرِحيٌم[   النور  37
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  اآلية ورقمها السورة  الرقم
  22]ْصفَُحوا َألَا تُِحبُّوَن َأْن َيغِْفَر اللَُّه لَكُْم َواللَُّه غَفُوٌر َرِحيٌمَولَْيْعفُوا َولَْي[   النور  38
  33]َوَمْن ُيكْرِهُّنَّ فَِإنَّ اللََّه ِمْن َبْعِد ِإكَْراِههِنَّ غَفُوٌر َرِحيٌم[   النور  39
  62]َواْستَغِْفْر لَُهُم اللََّه ِإنَّ اللََّه غَفُوٌر َرِحيٌم[   النور 40
  5]ُبكُْم َوكَاَن اللَُّه غَفُوًرا َرِحيًماَولَِكْن َما تََعمََّدتْ قُلُو[   األحزاب  41
  24]َوُيَعذَِّب الُْمنَاِفِقيَن ِإْن شَاَء َأْو َيتُوَب َعلَْيهِْم ِإنَّ اللََّه كَاَن غَفُوًرا َرِحيًما[   األحزاب  42
  50]َوَما َملَكَتْ َأْيَمانُُهْم ِلكَْيلَا َيكُوَن َعلَْيَك َحَرٌج َوكَاَن اللَُّه غَفُوًرا َرِحيًما[   األحزاب  43
  59]َأْدنَى َأْن ُيْعَرفَْن فَلَا ُيْؤذَْيَن َوكَاَن اللَُّه غَفُوًرا َرِحيًماذَِلَك [   األحزاب  44
  73]َوَيتُوَب اللَُّه َعلَى الُْمْؤِمِنيَن َوالُْمْؤِمنَاِت َوكَاَن اللَُّه غَفُوًرا َرِحيًما[   األحزاب  45
  14]َيغِْفُر ِلَمْن َيشَاُء َوُيَعذُِّب َمْن َيشَاُء َوكَاَن اللَُّه غَفُوًرا َرِحيًما[   الفتح  46
  5]َولَْو َأنَُّهْم َصَبُروا َحتَّى تَخُْرَج ِإلَْيهِْم لَكَاَن خَْيًرا لَُهْم َواللَُّه غَفُوٌر َرِحيٌم[  الحجرات  47
  14]ِحيٌملَا َيِلتْكُْم ِمْن َأْعَماِلكُْم شَْيًئا ِإنَّ اللََّه غَفُوٌر َر[  الحجرات  48
  28]َوَيْجَعْل لَكُْم نُوًرا تَْمشُوَن بِِه َوَيغِْفْر لَكُْم َواللَُّه غَفُوٌر َرِحيٌم[   الحديد  49
  2]َوِإنَُّهْم لََيقُولُوَن ُمنْكًَرا ِمَن الْقَْولِ َوُزوًرا َوِإنَّ اللََّه لََعفُوٌّ غَفُوٌر[   لمجادلةا  50
  12]فَِإْن لَْم تَجُِدوا فَِإنَّ اللََّه غَفُوٌر َرِحيٌم[   المجادلة  51
  7]َواللَُّه قَِديٌر َواللَُّه غَفُوٌر َرِحيٌم[   الممتحنة  52
  12]ِإنَّ اللََّه غَفُوٌر َرِحيٌم فََباِيْعُهنَّ َواْستَغِْفْر لَُهنَّ اللََّه[   الممتحنة  53
  14]َوِإْن تَْعفُوا َوتَْصفَُحوا َوتَغِْفُروا فَِإنَّ اللََّه غَفُوٌر َرِحيٌم[   بناالتغ  54
  1]تَْبتَِغي َمْرَضاةَ َأْزَواجَِك َواللَُّه غَفُوٌر َرِحيٌم[   التحريم   55

  ]عدد التكرار[فعالن  :رابعا

  اآلية ورقمها السورة  الرقم
  ])163( الرَّْحَمُن الرَِّحيُمَوِإلَُهكُْم ِإلٌَه َواِحٌد لَا ِإلََه ِإلَّا ُهَو [  البقرة  1
  ])30(قُْل ُهَو َربِّي لَا ِإلََه ِإلَّا ُهَو  بِالرَّْحَمنُِروَن َوُهْم َيكْفُ[  الرعد  2
  ])1( الرَّْحَمُن[  الرحمن  3
 ])22( الرَّْحَمُن الرَِّحيُملَا ِإلََه ِإلَّا ُهَو َعاِلُم الْغَْيبِ َوالشََّهاَدِة ُهَو [  الحشر  4
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  :وهي، تورد على هذا البناء لفظة واحدة مكررة ثالث مرا .ِفّعيل: خامسا

  اآلية ورقمها السورة  الرقم
  .])69( َوالصِّدِّيِقيَنفَُأولَِئَك َمَع الَِّذيَن َأنَْعَم اللَُّه َعلَْيهِْم ِمَن النَّبِيِّيَن [  النساء  1
  ])75( ِصدِّيقَةٌَما الَْمِسيُح اْبُن َمْرَيَم ِإلَّا َرُسوٌل قَْد خَلَتْ ِمْن قَْبِلِه الرُُّسُل َوُأمُُّه [  المائدة  2
  ])19( الصِّدِّيقُوَنَوالَِّذيَن َآَمنُوا بِاللَِّه َوُرُسِلِه ُأولَِئَك ُهُم [  الحديد  3

  :وهي، ورد على هذا البناء لفظة واحدة مكررة ثالث مرات. مفعيل: سادسا

  اآلية ورقمها السورة  الرقم
  ])184( ِمْسِكينٍَوَعلَى الَِّذيَن ُيِطيقُونَُه ِفْدَيةٌ طََعاُم [  البقرة  1
  ])4( ِمْسِكينًافََمْن لَْم َيْستَِطْع فَِإطَْعاُم ِستِّيَن [  المجادلة  2
  ])8(َوَيِتيًما َوَأِسيًرا  ِمْسِكينًاَوُيطِْعُموَن الطََّعاَم َعلَى ُحبِِّه [  اإلنسان  3

  فيعول  : سابعا

   ):قّيوم(ورد على هذا البناء صيغة مبالغة واحدة مكررة في موضعين وهي       

  .])255(لَا تَْأخُذُُه ِسنَةٌ َولَا نَْوٌم  الْقَيُّوُماللَُّه لَا ِإلََه ِإلَّا ُهَو الَْحيُّ [ :البقرة - 1

  ])2(اللَُّه لَا ِإلََه ِإلَّا ُهَو الَْحيُّ الْقَيُّوُم [:آل عمران - 2

  .فُعُّْول: ثامنا

   :ورد على هذا البناء صيغة مبالغة واحدة مكررة مرتين وهي     

  ])23(السَّلَاُم الُْمْؤِمُن   الْقُدُّوُسُهَو اللَُّه الَِّذي لَا ِإلََه ِإلَّا ُهَو الَْمِلُك [ :لحشرا -1

  ])1(الَْعزِيزِ الَْحِكيمِ  الْقُدُّوسُِيَسبُِّح ِللَِّه َما ِفي السََّماَواِت َوَما ِفي الَْأْرضِ الَْمِلِك [ :الجمعة -2
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   :وهي الظاغوت، ناء صيغة مبالغة واحدة مكررة ست مراتورد على هذا الب. فََعلوت :تاسعا

  اآلية ورقمها السورة  الرقم
 ])256(َوُيْؤِمْن بِاللَِّه فَقَِد اْستَْمَسَك بِالُْعْرَوِة الُْوثْقَى بِالطَّاغُوِتفََمْن َيكْفُْر [  البقرة  1
 ])257( الطَّاغُوتَُوالَِّذيَن كَفَُروا َأْوِلَياُؤُهُم [  البقرة  2
 َوالطَّـاغُوتِ َألَْم تََر ِإلَى الَِّذيَن ُأوتُوا نَِصيًبا ِمَن الِْكتَابِ ُيْؤِمنُوَن بِالْجِْبـِت  [  النساء  3

)51([ 
 ])60(َوقَْد ُأِمُروا َأْن َيكْفُُروا بِِه  الطَّاغُوِتُيرِيُدوَن َأْن َيتََحاكَُموا ِإلَى [  النساء  4
 ])76(فَقَاِتلُوا َأْوِلَياَء الشَّْيطَانِ  طَّاغُوِتالُيقَاِتلُوَن ِفي َسبِيلِ [  النساء  5
 ])60( الطَّاغُوتََوَجَعَل ِمنُْهُم الِْقَرَدةَ َوالْخَنَازِيَر َوَعَبَد [  المائدة  6
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  السور المكيــةفي  معجم أوزان المبالغة:ثانيا

مائة وخمـس  خمس(اسما داال على المبالغة مكررة وتسعون  واحدورد في السور المكية       

وفي الرسم اآلتي ، منها األوزان الخمسة القياسية )أربعة عشر(و موزعة على ، مرة )وتسعين

  :وبيان كل ألفاظ المبالغة التي جاءت على كل وزن منها، بيانها

  
  مدرار  أِشر  جزوع     حمول  أثيم      أليم  أفّاك     أّمار

  خَِصم  خذول    رءوف  ين     بديعأم  أّواب     أّواه

  َوجِل  زهوق    شكور  بشير    بصير  بنّاء    ثّجاج

    طهور    ظلوم  حفيظ    حكيم    ار      حالفجّب

  عجول    عدو  حليم    خبير  ارال    ختّحّم

  غفور     فخور  خصيم    رحيم  اسخالق   خنّ

  قتور      قنوط  سميع     شهيد  ار   سّيارسّح

  كفور     كنود  عزيز     عِصّي  صّبار   ظالم

  منوع     هلوع  عليم      غَِنّي  عالم   غّساق

  ودود     يئوس  قدير      نذير  غفّار   غّواص

    نَِسّي      نصير  فتّاح    فّعال

  ولّي  قّهار  كذّاب 

    كفّار   لّوام 

  مشّاء  منّاع

  نّزاع  نفّاث 

  هّماز وّهاب 

  وّهاج     

  

  

 األوزان القياسية

 فَعَّال فَِعيل فعول فَِعل ِمفعال

األوزان غير 
القياسية

ول فَُعال فعَّال فُعَّل فوعل فَُعلَة فََعلوت يل فعالن فَعُّ  فِعِّ

 ُكبَّار ُعجاب قَيُّوم منرح صّديق
 كوثر كنّس/ ُخنّس

 طاغوت لمزة/ ھُمزة 
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  فّعال : أوال

  :عدد صيغ المبالغة الواردة في السور المكية  والتي جاءت على بناء فّعال         

   :وفيما يأتي بيانها ."ثالث وثالثون صيغة"  

  ]1[عدد التكرار  :عالم-1

  )48(]قُْل ِإنَّ َربِّي َيقِْذفُ بِالَْحقِّ َعلَّاُم الْغُُيوبِ[:سبا       

  ]1[عدد التكرار  :ثجاجا-2

   )14(]َوَأنَْزلْنَا ِمَن الُْمْعِصَراِت َماًء ثَجَّاًجا[ :النبأ       

  ]1[عدد التكرار  :هماز -3

  ) 11(]َهمَّازٍ َمشَّاٍء بِنَِميمٍ[ :القلم

  ]1[عدد التكرار  :مشّاء -4

  ) 11(]َهمَّازٍ َمشَّاٍء بِنَِميمٍ[ :القلم

  ]1[عدد التكرار  :وهاجا-5

  )13(]َوَجَعلْنَا ِسَراًجا َوهَّاًجا[ :النبأ       

  ]1[عدد التكرار  :حمالة-6

  )4(]َواْمَرَأتُُه َحمَّالَةَ الَْحطَبِ[:المسد      

  ]1[عدد التكرار  :نفاث-7

  )4(]َوِمْن شَرِّ النَّفَّاثَاِت ِفي الُْعقَِد[ :الفلق       
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  ]1[عدد التكرار  :خناس-8

  )4(]الَْوْسَواسِ الْخَنَّاسِ ِمْن شَرِّ[:الناس      

  ]1[عدد التكرار  :نّزاع-9

  )16(]نَزَّاَعةً ِللشََّوى[ :المعارج          

  ]1[عدد التكرار  :لّوام-10

  )2(]َولَا ُأقِْسُم بِالنَّفْسِ اللَّوَّاَمِة[ :القيامة          

  ]1[عدد التكرار  :فتّاح-11 

  )26(]ا َربُّنَا ثُمَّ َيفْتَُح َبْينَنَا بِالَْحقِّ َوُهَو الْفَتَّاُح الَْعِليُمقُْل َيْجَمُع َبْينَنَ[:سبأ         

  ]1[عدد التكرار  :أّواه-12 

  )75(]ِإنَّ ِإْبَراِهيَم لََحِليٌم َأوَّاٌه ُمِنيٌب[ :هود         

  ]1[عدد التكرار  :حالف-13

  )10(]َولَا تُِطْع كُلَّ َحلَّاٍف َمهِينٍ[:القلم          

  ]1[عدد التكرار  :سحار -14

  )37(]َيْأتُوَك بِكُلِّ َسحَّارٍ َعِليمٍ[:الشعراء          

  ]1[عدد التكرار  :أمارة-15

  )53(]َوَما ُأَبرُِّئ نَفِْسي ِإنَّ النَّفَْس لََأمَّاَرةٌ بِالسُّوِء ِإلَّا َما َرِحَم َربِّي[:يوسف          
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  ]1[عدد التكرار  :بناء -16 

  )37(]َوالشََّياِطيَن كُلَّ َبنَّاٍء َوغَوَّاصٍ[:ص          

  ]1[عدد التكرار  :غواص -17

  )37(]َوالشََّياِطيَن كُلَّ َبنَّاٍء َوغَوَّاصٍ[:ص          

  ]1[عدد التكرار  :ختّار -18 

  )32(]َوَما َيْجَحُد بَِآَياِتنَا ِإلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ[:لقمان         

  ]2[عدد التكرار  :اعمنّ -19

  )25(]َمنَّاعٍ ِللْخَْيرِ ُمْعتٍَد ُمرِيبٍ[: ق

  )12(]َمنَّاعٍ ِللْخَْيرِ ُمْعتٍَد َأِثيمٍ[ :القلم

  ]2[عدد التكرار  :أفاك -20

  )222(]تَنَزَُّل َعلَى كُلِّ َأفَّاٍك َأِثيمٍ[:الشعراء -أ    

  )7(]َوْيٌل ِلكُلِّ َأفَّاٍك َأِثيمٍ[:الجاثية -ب   

  ]2[عدد التكرار  :فّعال -21

  )107(]ِإنَّ َربََّك فَعَّاٌل ِلَما ُيرِيُد[ :هود -أ   

  )16(]فَعَّاٌل ِلَما ُيرِيُد[:البروج -ب   

  ]2[عدد التكرار  :سيارة -22

  )10(]َوَألْقُوُه ِفي غََياَبِة الُْجبِّ َيلْتَِقطُْه َبْعُض السَّيَّاَرِة ِإْن كُنْتُْم فَاِعِليَن[:يوسف -أ   
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  )19(]َوَجاَءتْ َسيَّاَرةٌ فََأْرَسلُوا َوارَِدُهْم فََأْدلَى َدلَْوُه[:يوسف  -ب   

  ]2[عدد التكرار  :ظالم -23

  )46(]َمْن َعِمَل َصاِلًحا فَِلنَفِْسِه َوَمْن َأَساَء فََعلَْيَها َوَما َربَُّك بِظَلَّامٍ ِللَْعبِيِد[:فصلت -أ   

  )29(]ْوُل لََديَّ َوَما َأنَا بِظَلَّامٍ ِللَْعبِيِدَما ُيَبدَُّل الْقَ[:ق -ب   

  ]2[عدد التكرار  :وهاب -24

   )9(]َأْم ِعنَْدُهْم خََزاِئُن َرْحَمِة َربَِّك الَْعزِيزِ الَْوهَّابِ[ص  -أ   

  )35(]نْتَ الَْوهَّاُبقَاَل َربِّ اغِْفْر ِلي َوَهْب ِلي ُملْكًا لَا َينَْبِغي ِلَأَحٍد ِمْن َبْعِدي ِإنََّك َأ[ص  -ب   

  ]2[عدد التكرار  :غساق -25

  )57(]َهذَا فَلَْيذُوقُوُه َحِميٌم َوغَسَّاقٌ[ :ص -أ   

  )25(]ِإلَّا َحِميًما َوغَسَّاقًا[ :النبأ -ب   

  ]2[عدد التكرار  :خالق -26

  )86(]ِإنَّ َربََّك ُهَو الْخَلَّاقُ الَْعِليُم[ :الحجر  -أ   

  )81(]ُهَو الْخَلَّاقُ الَْعِليُمَبلَى َو[:يس -ب   

  ]4[عدد التكرار  :كَفّار -27

  اآلية ورقمها السورة الرقم
  ) 34(]َوِإْن تَُعدُّوا ِنْعَمةَ اللَِّه لَا تُْحُصوَها ِإنَّ الِْإنَْساَن لَظَلُوٌم كَفَّاٌر[  إبراهيم  1
  ) 3(]ِإنَّ اللََّه لَا َيْهِدي َمْن ُهَو كَاِذٌب كَفَّاٌر[  الزمر  2
  ])24(َألِْقَيا ِفي َجَهنََّم كُلَّ كَفَّارٍ َعِنيٍد [  ق  3
  ])27(ِإنََّك ِإْن تَذَْرُهْم ُيِضلُّوا ِعَباَدَك َولَا َيِلُدوا ِإلَّا فَاجًِرا كَفَّاًرا [  نوح  4
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  ]4[عدد التكرار  :صبار -28

  اآلية ورقمها السورة  الرقم
  ) 5(]للَِّه ِإنَّ ِفي ذَِلَك لََآَياٍت ِلكُلِّ َصبَّارٍ شَكُورٍَوذَكِّْرُهْم بَِأيَّامِ ا[  إبراهيم  1
  )31(]ِلُيرَِيكُْم ِمْن َآَياِتِه ِإنَّ ِفي ذَِلَك لََآَياٍت ِلكُلِّ َصبَّارٍ شَكُورٍ[  لقمان  2
  )19(]َوَمزَّقْنَاُهْم كُلَّ ُمَمزٍَّق ِإنَّ ِفي ذَِلَك لََآَياٍت ِلكُلِّ َصبَّارٍ شَكُورٍ[  سبأ  3
  )33(]ِإنَّ ِفي ذَِلَك لََآَياٍت ِلكُلِّ َصبَّارٍ شَكُورٍ[  الشورى  4

  ]5[عدد التكرار  :قهار -29

  اآلية ورقمها السورة  الرقم
   ])39(َيا َصاِحَبيِ السِّْجنِ َأَأْرَباٌب ُمتَفَرِّقُوَن خَْيٌر َأمِ اللَُّه الَْواِحُد الْقَهَّاُر [  يوسف  1
  ])48(لَِّه الَْواِحِد الْقَهَّارِ َوَبَرُزوا ِل[  إبراهيم  2
  ])65(قُْل ِإنََّما َأنَا ُمنِْذٌر َوَما ِمْن ِإلٍَه ِإلَّا اللَُّه الَْواِحُد الْقَهَّاُر [  ص  3
  ])4(َما َيشَاُء ُسْبَحانَُه ُهَو اللَُّه الَْواِحُد الْقَهَّاُر [  الزمر  4
  ])16(اِحِد الْقَهَّارِ ِلَمنِ الُْملُْك الَْيْوَم ِللَِّه الَْو[  غافر  5

  ]5[عدد التكرار  :كذاب-30 

  اآلية ورقمها السورة الرقم
  )4(]َوَعجُِبوا َأْن َجاَءُهْم ُمنِْذٌر ِمنُْهْم َوقَاَل الْكَاِفُروَن َهذَا َساِحٌر كَذَّاٌب[  ص  1
  )24(]ِإلَى ِفْرَعْوَن َوَهاَماَن َوقَاُروَن فَقَالُوا َساِحٌر كَذَّاٌب[  غافر  2
  )28(]ِإنَّ اللََّه لَا َيْهِدي َمْن ُهَو ُمْسرِفٌ كَذَّاٌب[  غافر  3
  )25(]َأُؤلِْقَي الذِّكُْر َعلَْيِه ِمْن َبْيِننَا َبْل ُهَو كَذَّاٌب َأِشٌر[  القمر  4
  )26(]َسَيْعلَُموَن غًَدا َمنِ الْكَذَّاُب الَْأِشُر[  القمر  5

  ]5[عدد التكرار  :غفار-31

  اآلية ورقمها السورة الرقم
  )82(]َوِإنِّي لَغَفَّاٌر ِلَمْن تَاَب َوَآَمَن َوَعِمَل َصاِلًحا ثُمَّ اْهتََدى[  طه  1
  )66(]َربُّ السََّماَواِت َوالَْأْرضِ َوَما َبْينَُهَما الَْعزِيُز الْغَفَّاُر[  ص  2
  )5(]ى َألَا ُهَو الَْعزِيُز الْغَفَّاُرَوَسخََّر الشَّْمَس َوالْقََمَر كُلٌّ َيْجرِي ِلَأَجلٍ ُمَسم[  الزمر  3
  )42(]َوَأنَا َأْدُعوكُْم ِإلَى الَْعزِيزِ الْغَفَّارِ[  غافر  4
  )10(]فَقُلْتُ اْستَغِْفُروا َربَّكُْم ِإنَُّه كَاَن غَفَّاًرا[  نوح  5
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  ]6[عدد التكرار  :أواب-32

  اآلية ورقمها السورة الرقم
  )25(]ِحيَن فَِإنَُّه كَاَن ِللَْأوَّابِيَن غَفُوًراِإْن تَكُونُوا َصاِل[ اإلسراء  1
  )17(]اْصبِْر َعلَى َما َيقُولُوَن َواذْكُْر َعْبَدنَا َداُووَد ذَا الَْأْيِد ِإنَُّه َأوَّاٌب[  ص  2
  )19(]َوالطَّْيَر َمْحشُوَرةً كُلٌّ لَُه َأوَّاٌب[  ص  3
  )30(]الَْعْبُد ِإنَُّه َأوَّاٌبَوَوَهْبنَا ِلَداُووَد ُسلَْيَماَن ِنْعَم [  ص  4
  )44(]ِإنَّا َوَجْدنَاُه َصابًِرا ِنْعَم الَْعْبُد ِإنَُّه َأوَّاٌب[  ص  5
  )32(]َهذَا َما تُوَعُدوَن ِلكُلِّ َأوَّابٍ َحِفيٍظ[  ق  6

  ]8[عدد التكرار  :جبار-33

  اآلية ورقمها السورة الرقم
  ) 59(]َعِنيٍد َواتََّبُعوا َأْمَر كُلِّ َجبَّارٍ[  هود  1
  )15(]َواْستَفْتَُحوا َوخَاَب كُلُّ َجبَّارٍ َعِنيٍد[  ابراهيم  2
  )14(]َوَبرا بَِواِلَدْيِه َولَْم َيكُْن َجبَّاًرا َعِصيا[  مريم  3
  )32(]َوَبرا بَِواِلَدِتي َولَْم َيْجَعلِْني َجبَّاًرا شَِقيا[  مريم  4
  )130(]طَشْتُْم َجبَّارِيَنَوِإذَا َبطَشْتُْم َب[  الشعراء  5
  )19(]ِإْن تُرِيُد ِإلَّا َأْن تَكُوَن َجبَّاًرا ِفي الَْأْرضِ[  القصص  6
  )35(]كَذَِلَك َيطَْبُع اللَُّه َعلَى كُلِّ قَلْبِ ُمتَكَبِّرٍ َجبَّارٍ[  غافر  7
  ) 45(]نَْحُن َأْعلَُم بَِما َيقُولُوَن َوَما َأنْتَ َعلَْيهِْم بَِجبَّارٍ[  ق  8

  فعيل  :ثانيا

  :عدد صيغ المبالغة الواردة في السور المكية والتي جاءت على بناء فعيل             

   :وفيما يأتي بيانها ."صيغة   ثالث وعشرون"  

  ]1[عدد التكرار  :بديع -1

  )101(]َبِديُع السََّماَواِت َوالَْأْرضِ َأنَّى َيكُوُن لَُه َولٌَد[ :األنعام
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  ]1[التكرار عدد  :نسي -2

 )64(]لَُه َما َبْيَن َأْيِدينَا َوَما خَلْفَنَا َوَما َبْيَن ذَِلَك َوَما كَاَن َربَُّك نَِسيا[: مريم

  ]2[عدد التكرار :عصي-3

  14]كُْن َجبَّاًرا َعِصياَوَبرا بَِواِلَدْيِه َولَْم َي[ :مريم -أ    

  44]َيا َأَبِت لَا تَْعُبِد الشَّْيطَاَن ِإنَّ الشَّْيطَاَن كَاَن ِللرَّْحَمنِ َعِصيا[:مريم-ب   

  ]2[عدد التكرار  :خصيم -4

  ])4(ْن نُطْفٍَة فَِإذَا ُهَو خَِصيٌم ُمبِيٌن خَلَقَ الِْإنَْساَن ِم[ :النحل-أ   

  ])77(َأَولَْم َيَر الِْإنَْساُن َأنَّا خَلَقْنَاُه ِمْن نُطْفٍَة فَِإذَا ُهَو خَِصيٌم ُمبِيٌن [ :يس-ب  

  ]4[عدد التكرار  :أثيم -5

  اآلية ورقمها السورة  الرقم
  ])222(تَنَزَُّل َعلَى كُلِّ َأفَّاٍك َأِثيمٍ  [  الشعراء  1
  ])7(َوْيٌل ِلكُلِّ َأفَّاٍك َأِثيمٍ [  الجاثية  2
  ])13(ُعتُلٍّ َبْعَد ذَِلَك َزِنيمٍ ) 12(َمنَّاعٍ ِللْخَْيرِ ُمْعتٍَد َأِثيمٍ [  القلم  3
  ])12(َوَما ُيكَذُِّب بِِه ِإلَّا كُلُّ ُمْعتٍَد َأِثيمٍ [  المطففين  4

  ]5[عدد التكرار  :حليم -6

  ورقمهااآلية السورة  الرقم
  ])75(ِإنَّ ِإْبَراِهيَم لََحِليٌم َأوَّاٌه ُمِنيٌب [  هود  1
  ])87(َأْو َأْن نَفَْعَل ِفي َأْمَواِلنَا َما نَشَاُء ِإنََّك لََأنْتَ الَْحِليُم الرَِّشيُد [  هود  2
  ])44(ِإنَُّه كَاَن َحِليًما غَفُوًرا [  اإلسراء  3
  ])41(ًرا ِإنَُّه كَاَن َحِليًما غَفُو[  فاطر  4
  ])101(فََبشَّْرنَاُه بِغُلَامٍ َحِليمٍ [  الصافات  5
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  ]6[عدد التكرار  :بشير-7

  اآلية ورقمها السورة  الرقم
  188]ِإْن َأنَا ِإلَّا نَِذيٌر َوَبِشيٌر ِلقَْومٍ ُيْؤِمنُوَن[  األعراف  1
 2]ألّا تعبدوا إال اهللا إنَّني لكم منه نذير وبشير[  هود  2
  96]لَى َوْجهِِه فَاْرتَدَّ َبِصيًرافَلَمَّا َأْن َجاَء الَْبِشيُر َألْقَاُه َع[  يوسف  3
  28]َوَما َأْرَسلْنَاَك ِإلَّا كَافَّةً ِللنَّاسِ َبِشيًرا َونَِذيًرا[  سبأ  4
  24]ِإنَّا َأْرَسلْنَاَك بِالَْحقِّ َبِشيًرا َونَِذيًرا َوِإْن ِمْن ُأمٍَّة ِإلَّا خَلَا ِفيَها نَِذيٌر[  فاطر  5
  4]وَنَبِشيًرا َونَِذيًرا فََأْعَرَض َأكْثَُرُهْم فَُهْم لَا َيْسَمُع[  فصلت  6

  ]6[عدد التكرار  :نصير-8

  اآلية ورقمها السورة  الرقم
  75]ِإذًا لََأذَقْنَاَك ِضْعفَ الَْحَياِة َوِضْعفَ الَْمَماِت ثُمَّ لَا تَجُِد لََك َعلَْينَا نَِصيًرا[  اإلسراء  1
  80]َواْجَعْل ِلي ِمْن لَُدنَْك ُسلْطَانًا نَِصيًرا[  اإلسراء  2
الُْمْجـرِِميَن َوكَفَـى بَِربِّـَك َهاِدًيـا      َوكَذَِلَك َجَعلْنَا ِلكُلِّ نَبِيٍّ َعـُدوا ِمـنَ  [  الفرقان  3

  31]َونَِصيًرا
  22]َوَما لَكُْم ِمْن ُدونِ اللَِّه ِمْن َوِليٍّ َولَا نَِصيرٍ[  العنكبوت  4
  37]َوَجاَءكُُم النَِّذيُر فَذُوقُوا فََما ِللظَّاِلِميَن ِمْن نَِصيرٍ[  فاطر  5
  8]َوالظَّاِلُموَن َما لَُهْم ِمْن َوِليٍّ َولَا نَِصيرٍ[  الشورى  6
  31]َوَما لَكُْم ِمْن ُدونِ اللَِّه ِمْن َوِليٍّ َولَا نَِصيرٍ[  الشورى  7

  ]9[عدد التكرار  .غني -9
  اآلية ورقمها السورة  الرقم
  )133(]َوَربَُّك الْغَِنيُّ ذُو الرَّْحَمِة ِإْن َيشَْأ ُيذِْهْبكُْم[  األنعام  1
  ) 68(]قَالُوا اتَّخَذَ اللَُّه َولًَدا ُسْبَحانَُه ُهَو الْغَِنيُّ[  يونس  2
  ) 8(]فَِإنَّ اللََّه لَغَِنيٌّ َحِميٌد[  إبراهيم  3
  ) 40(]َوَمْن شَكََر فَِإنََّما َيشْكُُر ِلنَفِْسِه َوَمْن كَفََر فَِإنَّ َربِّي غَِنيٌّ كَرِيٌم[  النمل  4
  ) 6(]اَهَد فَِإنََّما ُيَجاِهُد ِلنَفِْسِه ِإنَّ اللََّه لَغَِنيٌّ َعنِ الَْعالَِميَنَوَمْن َج[  العنكبوت  5
  ])12(َوَمْن َيشْكُْر فَِإنََّما َيشْكُُر ِلنَفِْسِه َوَمْن كَفََر فَِإنَّ اللََّه غَِنيٌّ َحِميٌد [  لقمان  6
  )26(]َه ُهَو الْغَِنيُّ الَْحِميُدِللَِّه َما ِفي السََّماَواِت َوالَْأْرضِ ِإنَّ اللَّ[  لقمان  7
  ) 15(]َيا َأيَُّها النَّاُس َأنْتُُم الْفُقََراُء ِإلَى اللَِّه َواللَُّه ُهَو الْغَِنيُّ الَْحِميُد[  فاطر  8
  ) 7(]ِإْن تَكْفُُروا فَِإنَّ اللََّه غَِنيٌّ َعنْكُْم[  الزمر  9
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  ]10[عدد التكرار  :حفيظ -10

  ة ورقمهااآلي السورة  الرقم
  ])104(فََمْن َأْبَصَر فَِلنَفِْسِه َوَمْن َعِمَي فََعلَْيَها َوَما َأنَا َعلَْيكُْم بَِحِفيٍظ [  األنعام  1
  ])107(َولَْو شَاَء اللَُّه َما َأشَْركُوا َوَما َجَعلْنَاَك َعلَْيهِْم َحِفيظًا [  األنعام  2
  ])57(َعلَى كُلِّ شَْيٍء َحِفيظٌ  َولَا تَُضرُّونَُه شَْيًئا ِإنَّ َربِّي[  هود  3
  ])86(َبِقيَّةُ اللَِّه خَْيٌر لَكُْم ِإْن كُنْتُْم ُمْؤِمِنيَن َوَما َأنَا َعلَْيكُْم بَِحِفيٍظ [  هود  4
  ])55(قَاَل اْجَعلِْني َعلَى خََزاِئنِ الَْأْرضِ ِإنِّي َحِفيظٌ َعِليٌم [  يوسف  5
  ])21(َحِفيظٌ  َوَربَُّك َعلَى كُلِّ شَْيٍء[  سبأ  6
َوالَِّذيَن اتَّخَذُوا ِمْن ُدوِنِه َأوِلَياَء اللَُّه َحِفـيظٌ َعلَـْيهِْم َوَمـا َأنْـتَ َعلَـْيهِْم      [  الشورى  7

  ])6(بَِوِكيلٍ
  ])48(فَِإْن َأْعَرُضوا فََما َأْرَسلْنَاَك َعلَْيهِْم َحِفيظًا ِإْن َعلَْيَك ِإلَّا الَْبلَاغُ [  الشورى  8
  ])4(َعِلْمنَا َما تَنْقُُص الَْأْرُض ِمنُْهْم َوِعنَْدنَا ِكتَاٌب َحِفيظٌ قَْد [  ق  9
  ])32(َهذَا َما تُوَعُدوَن ِلكُلِّ َأوَّابٍ َحِفيٍظ [  ق  10

  ]13[عدد التكرار  :أمين -11

  اآلية ورقمها السورة  الرقم
  54]َأِميٌن فَلَمَّا كَلََّمُه قَاَل ِإنََّك الَْيْوَم لََدْينَا َمِكيٌن[  يوسف  1
  107]ِإنِّي لَكُْم َرُسوٌل َأِميٌن[  الشعراء  2
  125]ِإنِّي لَكُْم َرُسوٌل َأِميٌن[  الشعراء  3
  143]ِإنِّي لَكُْم َرُسوٌل َأِميٌن[  الشعراء  4
  162]ِإنِّي لَكُْم َرُسوٌل َأِميٌن[  الشعراء  5
  178]ِإنِّي لَكُْم َرُسوٌل َأِميٌن[  الشعراء  6
  193]َزَل بِِه الرُّوُح الَْأِميُننَ[  الشعراء  7
  39]َوِإنِّي َعلَْيِه لَقَوِيٌّ َأِميٌن[  النمل  8
  26]قَالَتْ ِإْحَداُهَما َيا َأَبِت اْستَْأجِْرُه ِإنَّ خَْيَر َمنِ اْستَْأَجْرتَ الْقَوِيُّ الَْأِميُن[  القصص  9
  18]أن أدوا إلى عباد اهللا إنّي لكم رسول أمين[  الدخان  10
  51]ِإنَّ الُْمتَِّقيَن ِفي َمقَامٍ َأِمينٍ[  الدخان  11
  21]ُمطَاعٍ ثَمَّ َأِمينٍ[  التكوير  12
  3]َوَهذَا الَْبلَِد الَْأِمينِ[  التين  13
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  ]17[عدد التكرار :شهيد -12

  اآلية ورقمها السورة  الرقم
 19]ْيِني َوَبْينَكُْمقُْل َأيُّ شَْيٍء َأكَْبُر شََهاَدةً قُلِ اللَُّه شَهِيٌد َب[  األنعام  1
 29]فَكَفَى بِاللَِّه شَهِيًدا َبْينَنَا َوَبْينَكُْم ِإْن كُنَّا َعْن ِعَباَدِتكُْم لَغَاِفِليَن[  يونس  2
 46]فَِإلَْينَا َمْرجُِعُهْم ثُمَّ اللَُّه شَهِيٌد َعلَى َما َيفَْعلُوَن[  يونس  3
َوَيْوَم نَْبَعثُ ِمْن كُلِّ ُأمٍَّة شَهِيًدا ثُمَّ لَـا ُيـْؤذَُن ِللَّـِذيَن كَفَـُروا َولَـا ُهـْم       [  النحل  4

 84]ُيْستَْعتَُبوَن
  89]لِّ ُأمٍَّة شَهِيًدا َعلَْيهِْم ِمْن َأنْفُِسهِْم َوجِْئنَا بَِك شَهِيًداَوَيْوَم نَْبَعثُ ِفي كُ[  النحل  5
 96]قُْل كَفَى بِاللَِّه شَهِيًدا َبْيِني َوَبْينَكُْم ِإنَُّه كَاَن بِِعَباِدِه خَبِيًرا َبِصيًرا[  اإلسراء  6
  75]َونََزْعنَا ِمْن كُلِّ ُأمٍَّة شَهِيًدا فَقُلْنَا َهاتُوا ُبْرَهانَكُْم[  القصص  7
 52]بِاللَِّه َبْيِني َوَبْينَكُْم شَهِيًدا قُْل كَفَى[  العنكبوت  8
 47]ِإْن َأْجرَِي ِإلَّا َعلَى اللَِّه َوُهَو َعلَى كُلِّ شَْيٍء شَهِيٌد[  سبأ  9
 47]َوَيْوَم ُينَاِديهِْم َأْيَن شَُركَاِئي قَالُوا َآذَنَّاَك َما ِمنَّا ِمْن شَهِيٍد[  فصلت  10
 53]َأَولَْم َيكِْف بَِربَِّك َأنَُّه َعلَى كُلِّ شَْيٍء شَهِيٌد[  فصلت  11
  8]كَفَى بِِه شَهِيًدا َبْيِني َوَبْينَكُْم َوُهَو الْغَفُوُر الرَِّحيُم[  األحقاف  12
 21]َوَجاَءتْ كُلُّ نَفْسٍ َمَعَها َساِئقٌ َوشَهِيٌد[  ق  13
 37]اَن لَُه قَلٌْب َأْو َألْقَى السَّْمَع َوُهَو شَهِيٌدِإنَّ ِفي ذَِلَك لَِذكَْرى ِلَمْن كَ[  ق  14
 9]الَِّذي لَُه ُملُْك السََّماَواِت َوالَْأْرضِ َواللَُّه َعلَى كُلِّ شَْيٍء شَهِيٌد[  البروج  15
  7]َوِإنَُّه َعلَى ذَِلَك لَشَهِيٌد[  العاديات  16

  ]16[عدد التكرار  :قدير -13

  اآلية ورقمها السورة  الرقم
  ]17(َوِإْن َيْمَسْسَك بِخَْيرٍ فَُهَو َعلَى كُلِّ شَْيٍء قَِديٌر [  األنعام  1
  ])4(َوُهَو َعلَى كُلِّ شَْيٍء قَِديٌر  ِإلَى اللَِّه َمْرجُِعكُْم[  هود  2
  ])70(ِلكَْي لَا َيْعلََم َبْعَد ِعلْمٍ شَْيًئا ِإنَّ اللََّه َعِليٌم قَِديٌر [  النحل  3
  ])77(ِإنَّ اللََّه َعلَى كُلِّ شَْيٍء قَِديٌر [  النحل  4
  ])54(َوكَاَن َربَُّك قَِديًرا [  الفرقان  5
  ])20(نِْشُئ النَّشَْأةَ الَْآِخَرةَ ِإنَّ اللََّه َعلَى كُلِّ شَْيٍء قَِديٌر ثُمَّ اللَُّه ُي[  العنكبوت  6
  ])50(ِإنَّ ذَِلَك لَُمْحِيي الَْمْوتَى َوُهَو َعلَى كُلِّ شَْيٍء قَِديٌر [  الروم  7
  ])54(َعِليُم الْقَِديُر ثُمَّ َجَعَل ِمْن َبْعِد قُوٍَّة َضْعفًا َوشَْيَبةً َيخْلُقُ َما َيشَاُء َوُهَو الْ[  الروم  8
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  اآلية ورقمها السورة  الرقم
  ])1(َيزِيُد ِفي الْخَلِْق َما َيشَاُء ِإنَّ اللََّه َعلَى كُلِّ شَْيٍء قَِديٌر [  فاطر  9

  ])44(ِإنَُّه كَاَن َعِليًما قَِديًرا [  فاطر  10
  ])39(ِإنَّ الَِّذي َأْحَياَها لَُمْحِيي الَْمْوتَى ِإنَُّه َعلَى كُلِّ شَْيٍء قَِديٌر [  فصلت  11
  ])9(فَاللَُّه ُهَو الَْوِليُّ َوُهَو ُيْحِيي الَْمْوتَى َوُهَو َعلَى كُلِّ شَْيٍء قَِديٌر [  الشورى  12
  ])29(َوُهَو َعلَى َجْمِعهِْم ِإذَا َيشَاُء قَِديٌر [  الشورى  13
  ])50(ِإنَُّه َعِليٌم قَِديٌر َأْو ُيَزوُِّجُهْم ذُكَْرانًا َوِإنَاثًا َوَيْجَعُل َمْن َيشَاُء َعِقيًما [  الشورى  14
  ])33(بِقَاِدرٍ َعلَى َأْن ُيْحِيَي الَْمْوتَى َبلَى ِإنَُّه َعلَى كُلِّ شَْيٍء قَِديٌر [  األحقاف  15
  ])1(تََباَرَك الَِّذي بَِيِدِه الُْملُْك َوُهَو َعلَى كُلِّ شَْيٍء قَِديٌر [  الملك  16

  ]19[عدد التكرار  :سميع -14
  اآلية ورقمها رةالسو  الرقم

 13]َولَُه َما َسكََن ِفي اللَّْيلِ َوالنََّهارِ َوُهَو السَِّميُع الَْعِليُم[  األنعام  1
 115]اِتِه َوُهَو السَِّميُع الَْعِليُمَوتَمَّتْ كَِلَمةُ َربَِّك ِصْدقًا َوَعْدلًا لَا ُمَبدَِّل ِلكَِلَم[  األنعام  2
  200]َوِإمَّا َينَْزغَنََّك ِمَن الشَّْيطَانِ نَْزغٌ فَاْستَِعذْ بِاللَِّه ِإنَُّه َسِميٌع َعِليٌم[  األعراف  3
 ])28(َما خَلْقُكُْم َولَا َبْعثُكُْم ِإلَّا كَنَفْسٍ َواِحَدٍة ِإنَّ اللََّه َسِميٌع َبِصيٌر [  لقمان  4
 65]َولَا َيْحُزنَْك قَْولُُهْم ِإنَّ الِْعزَّةَ ِللَِّه َجِميًعا ُهَو السَِّميُع الَْعِليُم[  يونس  5
 34]َجاَب لَُه َربُُّه فََصَرفَ َعنُْه كَْيَدُهنَّ ِإنَُّه ُهَو السَِّميُع الَْعِليُمفَاْستَ[  يوسف  6
  24]َمثَُل الْفَرِيقَْينِ كَالَْأْعَمى َوالَْأَصمِّ َوالَْبِصيرِ َوالسَِّميعِ[  هود   7
  39])39(ِإنَّ َربِّي لََسِميُع الدَُّعاِء [  إبراهيم  8
 50])50(َما ُيوِحي ِإلَيَّ َربِّي ِإنَُّه َسِميٌع قَرِيٌب َوِإنِ اْهتََدْيتُ فَبِ[  سبأ  9

  ])1(ِلنُرَِيُه ِمْن َآَياِتنَا ِإنَّه ُهَو السَِّميُع الَْبِصيُر [  اإلسراء  10
 )20(]ِإنَّ اللََّه ُهَو السَِّميُع الَْبِصيُر[  غافر  11
 ])56(يُر فَاْستَِعذْ بِاللَِّه ِإنَُّه ُهَو السَِّميُع الَْبِص[  غافر  12
 ])11(لَْيَس كَِمثِْلِه شَْيٌء َوُهَو السَِّميُع الَْبِصيُر [  الشورى  13
 4]قَاَل َربِّي َيْعلَُم الْقَْوَل ِفي السََّماِء َوالَْأْرضِ َوُهَو السَِّميُع الَْعِليُم[  األنبياء  14
  220]ِإنَُّه ُهَو السَِّميُع الَْعِليُم[  الشعراء  15
  5]َمْن كَاَن َيْرُجو ِلقَاَء اللَِّه فَِإنَّ َأَجَل اللَِّه لََآٍت َوُهَو السَِّميُع الَْعِليُم[  العنكبوت  16
  60]َوكََأيِّْن ِمْن َدابٍَّة لَا تَْحِمُل رِْزقََها اللَُّه َيْرُزقَُها َوِإيَّاكُْم َوُهَو السَِّميُع الَْعِليُم[  العنكبوت  17
  36]َوِإمَّا َينَْزغَنََّك ِمَن الشَّْيطَانِ نَْزغٌ فَاْستَِعذْ بِاللَِّه ِإنَُّه ُهَو السَِّميُع الَْعِليُم[  لتفص  18
  6]َرْحَمةً ِمْن َربَِّك ِإنَُّه ُهَو السَِّميُع الَْعِليُم[  الدخان  19
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  ])50(َهْل َيْستَوِي الَْأْعَمى َوالَْبِصيُر َأفَلَا تَتَفَكَُّروَن  قُْل[  األنعام  1
  ])24(َمثَُل الْفَرِيقَْينِ كَالَْأْعَمى َوالَْأَصمِّ َوالَْبِصيرِ َوالسَِّميعِ [  هود  2
ِصـيٌر  فَاْستَِقْم كََما ُأِمْرتَ َوَمْن تَاَب َمَعَك َولَا تَطْغَْوا ِإنَُّه بَِمـا تَْعَملُـوَن بَ  [  هود  3

)112([  
  ])93(اذَْهُبوا بِقَِميِصي َهذَا فََألْقُوُه َعلَى َوْجِه َأبِي َيْأِت َبِصيًرا [  يوسف  4
  ])96(فَلَمَّا َأْن َجاَء الَْبِشيُر َألْقَاُه َعلَى َوْجهِِه فَاْرتَدَّ َبِصيًرا [  يوسف  5
  ])1(لَْبِصيُر ِلنُرَِيُه ِمْن َآَياِتنَا ِإنَّه ُهَو السَِّميُع ا[  اإلسراء  6
  ])17(َوكَفَى بَِربَِّك بِذُنُوبِ ِعَباِدِه خَبِيًرا َبِصيًرا [  اإلسراء  7
ِإنَّ َربََّك َيْبُسطُ الرِّْزقَ ِلَمْن َيشَاُء َوَيقِْدُر ِإنَُّه كَاَن بِِعَبـاِدِه خَبِيـًرا َبِصـيًرا    [  اإلسراء  8

)30([  
  ])96(ِني َوَبْينَكُْم ِإنَُّه كَاَن بِِعَباِدِه خَبِيًرا َبِصيًرا قُْل كَفَى بِاللَِّه شَهِيًدا َبْي[  اإلسراء  9
  ])35(ِإنََّك كُنْتَ بِنَا َبِصيًرا [  طه  10
  ])125(قَاَل َربِّ ِلَم َحشَْرتَِني َأْعَمى َوقَْد كُنْتُ َبِصيًرا [  طه  11
  ])20(كَاَن َربَُّك َبِصيًرا َوَجَعلْنَا َبْعَضكُْم ِلَبْعضٍ ِفتْنَةً َأتَْصبُِروَن َو[  الفرقان   12
  ])28(َما خَلْقُكُْم َولَا َبْعثُكُْم ِإلَّا كَنَفْسٍ َواِحَدٍة ِإنَّ اللََّه َسِميٌع َبِصيٌر [  لقمان  13
  ])11(َواْعَملُوا َصاِلًحا ِإنِّي بَِما تَْعَملُوَن َبِصيٌر [  سبأ  14
  ])19(َوَما َيْستَوِي الَْأْعَمى َوالَْبِصيُر [  فاطر  15
  ])31(ُمَصدِّقًا ِلَما َبْيَن َيَدْيِه ِإنَّ اللََّه بِِعَباِدِه لَخَبِيٌر َبِصيٌر [  فاطر  16
  ])45(فَِإذَا َجاَء َأَجلُُهْم فَِإنَّ اللََّه كَاَن بِِعَباِدِه َبِصيًرا [  فاطر  17
للَّـَه ُهـَو السَّـِميُع    َوالَِّذيَن َيْدُعوَن ِمْن ُدوِنِه لَـا َيقُْضـوَن بِشَـْيٍء ِإنَّ ا   [  غافر  18

  )20(]الَْبِصيُر
فََستَذْكُُروَن َما َأقُوُل لَكُْم َوُأفَوُِّض َأْمرِي ِإلَى اللَِّه ِإنَّ اللََّه َبِصـيٌر بِالِْعَبـاِد   [  غافر  19

)44([  
  ])56(إ فَاْستَِعذْ بِاللَِّه ِإنَُّه ُهَو السَِّميُع الَْبِصيُر [  غافر  20
  )58(]وِي الَْأْعَمى َوالَْبِصيُرَوَما َيْستَ[  غافر  21
  ])40(اْعَملُوا َما ِشْئتُْم ِإنَُّه بَِما تَْعَملُوَن َبِصيٌر [  فصلت  22
  ])11(لَْيَس كَِمثِْلِه شَْيٌء َوُهَو السَِّميُع الَْبِصيُر [  الشورى  23
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  ])27(َبِصيٌر  َولَِكْن ُينَزُِّل بِقََدرٍ َما َيشَاُء ِإنَُّه بِِعَباِدِه خَبِيٌر[  الشورى  24
  ])19(َما ُيْمِسكُُهنَّ ِإلَّا الرَّْحَمُن ِإنَُّه بِكُلِّ شَْيٍء َبِصيٌر [  الملك  25
  ])15(َبلَى ِإنَّ َربَُّه كَاَن بِِه َبِصيًرا [  االنشقاق  26

  ]21[عدد التكرار :خبير -16

  اآلية ورقمها السورة  الرقم
  18]َوُهَو الْقَاِهُر فَْوقَ ِعَباِدِه َوُهَو الَْحِكيُم الْخَبِيُر[  األنعام  1
  73]َعاِلُم الْغَْيبِ َوالشََّهاَدِة َوُهَو الَْحِكيُم الْخَبِيُر[  األنعام  2
  103]لَا تُْدرِكُُه الَْأْبَصاُر َوُهَو ُيْدرُِك الَْأْبَصاَر َوُهَو اللَِّطيفُ الْخَبِيُر[  األنعام  3
  1]ِكتَاٌب ُأْحِكَمتْ َآَياتُُه ثُمَّ فُصِّلَتْ ِمْن لَُدْن َحِكيمٍ خَبِيرٍالر [  هود  4
  111]َوِإنَّ كُلًّا لَمَّا لَُيَوفَِّينَُّهْم َربَُّك َأْعَمالَُهْم ِإنَُّه بَِما َيْعَملُوَن خَبِيٌر[  هود  5
  17]َوكَفَى بَِربَِّك بِذُنُوبِ ِعَباِدِه خَبِيًرا َبِصيًرا[  اإلسراء  6
  30]ِلَمْن َيشَاُء َوَيقِْدُر ِإنَُّه كَاَن بِِعَباِدِه خَبِيًرا َبِصيًرا نَّ َربََّك َيْبُسطُ الرِّْزقَ[إ  اإلسراء  7
  96]قُْل كَفَى بِاللَِّه شَهِيًدا َبْيِني َوَبْينَكُْم ِإنَُّه كَاَن بِِعَباِدِه خَبِيًرا َبِصيًرا[  اإلسراء  8
  58]َوكَفَى بِِه بِذُنُوبِ ِعَباِدِه خَبِيًرا[  الفرقان  9

  59]فَاْسَأْل بِِه خَبِيًرا ثُمَّ اْستََوى َعلَى الَْعْرشِ الرَّْحَمُن[  الفرقان  10
  88]ُصنَْع اللَِّه الَِّذي َأتْقََن كُلَّ شَْيٍء ِإنَُّه خَبِيٌر بَِما تَفَْعلُوَن[  النمل  11
  16]ِإنَّ اللََّه لَِطيفٌ خَبِيٌر[  لقمان  12
  29]َوَأنَّ اللََّه بَِما تَْعَملُوَن خَبِيٌر[  لقمان  13
  34]ٌم خَبِيٌرَوَما تَْدرِي نَفٌْس بَِأيِّ َأْرضٍ تَُموتُ ِإنَّ اللََّه َعِلي[  لقمان  14
    1]َولَُه الَْحْمُد ِفي الَْآِخَرِة َوُهَو الَْحِكيُم الْخَبِيُر[  سبأ  15
  14]َولَا ُينَبُِّئَك ِمثُْل خَبِيرٍ[  فاطر  16
  31]ِإنَّ اللََّه بِِعَباِدِه لَخَبِيٌر َبِصيٌر[  فاطر  17
  27]َولَِكْن ُينَزُِّل بِقََدرٍ َما َيشَاُء ِإنَُّه بِِعَباِدِه خَبِيٌر َبِصيٌر[  الشورى  18
  11]ٌر بَِما تَْعَملُوَنَولَْن ُيَؤخَِّر اللَُّه نَفًْسا ِإذَا َجاَء َأَجلَُها َواللَُّه خَبِي[  المنافقون  19
  14]َألَا َيْعلَُم َمْن خَلَقَ َوُهَو اللَِّطيفُ الْخَبِيُر[  الملك   20
  11]ِإنَّ َربَُّهْم بِهِْم َيْوَمِئٍذ لَخَبِيٌر[  العاديات  21
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  ]25[عدد التكرار  :ولّي -17
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  ) 14(]ِليا فَاِطرِ السََّماَواِتقُْل َأغَْيَر اللَِّه َأتَِّخذُ َو[  األنعام  1
  ) 51(]لَْيَس لَُهْم ِمْن ُدوِنِه َوِليٌّ َولَا شَِفيٌع لََعلَُّهْم َيتَّقُوَن[  األنعام  2
  ) 70(]لَْيَس لََها ِمْن ُدونِ اللَِّه َوِليٌّ َولَا شَِفيٌع[  األنعام  3
  ) 127(]َوِليُُّهْم بَِما كَانُوا َيْعَملُوَن لَُهْم َداُر السَّلَامِ ِعنَْد َربِّهِْم َوُهَو[  األنعام  4
  ) 155(]َأنْتَ َوِليُّنَا فَاغِْفْر لَنَا َواْرَحْمنَا َوَأنْتَ خَْيُر الْغَاِفرِيَن[  األعراف  5
  ) 196(]ِإنَّ َوِليَِّي اللَُّه الَِّذي نَزََّل الِْكتَاَب َوُهَو َيتََولَّى الصَّاِلِحيَن[  األعراف  6
  ) 101(]نْتَ َوِليِّي ِفي الدُّنَْيا َوالَْآِخَرِة تََوفَِّني ُمْسِلًما َوَألِْحقِْني بِالصَّاِلِحيَنَأ[  يوسف  7
  ) 63(]فََزيََّن لَُهُم الشَّْيطَاُن َأْعَمالَُهْم فَُهَو َوِليُُّهُم الَْيْوَم َولَُهْم َعذَاٌب َأِليٌم[  النحل  8
  ) 33(]ْد َجَعلْنَا ِلَوِليِِّه ُسلْطَانًا فَلَا ُيْسرِفْ ِفي الْقَتْلَِوَمْن قُِتَل َمظْلُوًما فَقَ[  اإلسراء  9
  ) 111(]َولَْم َيكُْن لَُه َوِليٌّ ِمَن الذُّلِّ َوكَبِّْرُه تَكْبِيًرا[  اإلسراء  10
  ) 17(]اَمْن َيْهِد اللَُّه فَُهَو الُْمْهتَِد َوَمْن ُيْضِلْل فَلَْن تَجَِد لَُه َوِليا ُمْرِشًد[  الكهف  11
َأْبِصْر بِِه َوَأْسِمْع ما لَُهْم ِمْن ُدوِنِه ِمْن َوِلـيٍّ َولَـا ُيشْـرُِك ِفـي ُحكِْمـِه      [  الكهف  12

  ) 26(]َأَحًدا
   )5(]فََهْب ِلي ِمْن لَُدنَْك َوِليا[  مريم  13
ِللشَّـْيطَانِ   َيا َأَبِت ِإنِّي َأخَافُ َأْن َيَمسََّك َعـذَاٌب ِمـَن الـرَّْحَمنِ فَتَكُـونَ    [  مريم  14

  ) 45(]َوِليا
   )49(]ثُمَّ لَنَقُولَنَّ ِلَوِليِِّه َما شَهِْدنَا َمْهِلَك َأْهِلِه َوِإنَّا لََصاِدقُوَن[  النمل  15
  ) 22(]َوَما لَكُْم ِمْن ُدونِ اللَِّه ِمْن َوِليٍّ َولَا نَِصيرٍ[  العنكبوت  16
  ) 4(]يٍّ َولَا شَِفيعٍ َأفَلَا تَتَذَكَُّروَنَما لَكُْم ِمْن ُدوِنِه ِمْن َوِل[  السجدة  17
  ) 41(]قَالُوا ُسْبَحانََك َأنْتَ َوِليُّنَا ِمْن ُدوِنهِْم َبْل كَانُوا َيْعُبُدوَن الْجِنَّ[  سبأ  18
  ) 34(]فَِإذَا الَِّذي َبْينََك َوَبْينَُه َعَداَوةٌ كََأنَُّه َوِليٌّ َحِميٌم[  فصلت  19
  ) 8(]َمْن َيشَاُء ِفي َرْحَمِتِه َوالظَّاِلُموَن َما لَُهْم ِمْن َوِليٍّ َولَا نَِصيرٍ ُيْدِخُل[  الشورى  20
  ) 9(]َوُهَو ُيْحِيي الَْمْوتَى الَْوِليُّفَاللَُّه ُهَو  َأْوِلَياَءَأمِ اتَّخَذُوا ِمْن ُدوِنِه [  الشورى  21
  ) 28(]ِميُدَوَينْشُُر َرْحَمتَُه َوُهَو الَْوِليُّ الَْح[  الشورى  22
  ) 31(]َوَما لَكُْم ِمْن ُدونِ اللَِّه ِمْن َوِليٍّ َولَا نَِصيرٍ[  الشورى  23
  ) 44(]َوَمْن ُيْضِللِ اللَُّه فََما لَُه ِمْن َوِليٍّ ِمْن َبْعِدِه[  الشورى  24
  )  19(]تَِّقيَنالُْم َوِليَُّبْعضٍ َواللَُّه  َأْوِلَياُءَوِإنَّ الظَّاِلِميَن َبْعُضُهْم [  الجاثية  25
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  184]ُمبِيٌن نَِذيٌرَأَولَْم َيتَفَكَُّروا َما بَِصاِحبِهِْم ِمْن جِنٍَّة ِإْن ُهَو ِإلَّا [  األعراف  1
  188]َوَبِشيٌر ِلقَْومٍ ُيْؤِمنُوَن نَِذيٌرِإْن َأنَا ِإلَّا [  األعراف  2
  2]َوَبِشيٌر نَِذيٌرَألَّا تَْعُبُدوا ِإلَّا اللََّه ِإنَِّني لَكُْم ِمنُْه [  هود  3
  12]ُه َعلَى كُلِّ شَْيٍء َوِكيٌلَواللَّ نَِذيٌرِإنََّما َأنْتَ [  هود  4
  25]ُمبِيٌن نَِذيٌرَولَقَْد َأْرَسلْنَا نُوًحا ِإلَى قَْوِمِه ِإنِّي لَكُْم [  هود  5
  89]الُْمبِيُن النَِّذيُرَوقُْل ِإنِّي َأنَا [  الحجر  6
  105]َونَِذيًرابِالَْحقِّ َأنَْزلْنَاُه َوبِالَْحقِّ نََزَل َوَما َأْرَسلْنَاَك ِإلَّا ُمَبشًِّرا َو[  اإلسراء  7
  1]نَِذيًرايَن تََباَرَك الَِّذي نَزََّل الْفُْرقَاَن َعلَى َعْبِدِه ِلَيكُوَن ِللَْعالَِم[  الفرقان  8
  7]نَِذيًرالَْولَا ُأنْزَِل ِإلَْيِه َملٌَك فََيكُوَن َمَعُه [  الفرقان  9
  51]نَِذيًراا لََبَعثْنَا ِفي كُلِّ قَْرَيٍة َولَْو ِشْئنَ[  الفرقان  10
  56]َونَِذيًراَوَما َأْرَسلْنَاَك ِإلَّا ُمَبشًِّرا [  الفرقان  11
  115]ُمبِيٌن نَِذيٌرِإْن َأنَا ِإلَّا [  الشعراء  12
  46]نَِذيرٍَمةً ِمْن َربَِّك ِلتُنِْذَر قَْوًما َما َأتَاُهْم ِمْن َولَِكْن َرْح[  القصص  13
  50]ُمبِيٌن نَِذيٌرقُْل ِإنََّما الَْآَياتُ ِعنَْد اللَِّه َوِإنََّما َأنَا [  العنكبوت  14
  3]ِمْن قَْبِلَك لََعلَُّهْم َيْهتَُدوَن نَِذيرٍِلتُنِْذَر قَْوًما َما َأتَاُهْم ِمْن [  السجدة  15
َولَِكـنَّ َأكْثَـَر النَّـاسِ لَـا      َونَـِذيًرا َوَما َأْرَسلْنَاَك ِإلَّا كَافَّةً ِللنَّاسِ َبِشيًرا [  سبأ  16

  28]َيْعلَُموَن
ِإلَّا قَاَل ُمتَْرفُوَهـا ِإنَّـا بَِمـا ُأْرِسـلْتُْم بِـِه       نَِذيرٍَوَما َأْرَسلْنَا ِفي قَْرَيٍة ِمْن [  سبأ  17

 34]كَاِفُروَن
  44]نَِذيرٍنََها َوَما َأْرَسلْنَا ِإلَْيهِْم قَْبلََك ِمْن َوَما َآتَْينَاُهْم ِمْن كُتُبٍ َيْدُرُسو[  سبأ  18
  46]لَكُْم َبْيَن َيَدْي َعذَابٍ شَِديٍد نَِذيٌرَما بَِصاِحبِكُْم ِمْن جِنٍَّة ِإْن ُهَو ِإلَّا [  سبأ  19
 23]نَِذيٌرِإْن َأنْتَ ِإلَّا [  فاطر  20
 24]نَِذيٌرلَا ِفيَها َوِإْن ِمْن ُأمٍَّة ِإلَّا خَ َونَِذيًراِإنَّا َأْرَسلْنَاَك بِالَْحقِّ َبِشيًرا [  فاطر  21
 37]فَذُوقُوا فََما ِللظَّاِلِميَن ِمْن نَِصيرٍ النَِّذيُرَوَجاَءكُُم [  فاطر  22
  42]نَِذيٌرلََيكُونُنَّ َأْهَدى ِمْن ِإْحَدى الُْأَممِ فَلَمَّا َجاَءُهْم  نَِذيٌرلَِئْن َجاَءُهْم [  فاطر  23
 70]ُمبِيٌن نَِذيٌرِإْن ُيوَحى ِإلَيَّ ِإلَّا َأنََّما َأنَا [  ص  24
  4]فََأْعَرَض َأكْثَُرُهْم فَُهْم لَا َيْسَمُعوَن َونَِذيًراَبِشيًرا [  فصلت  25
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  23]نَِذيرٍَوكَذَِلَك َما َأْرَسلْنَا ِمْن قَْبِلَك ِفي قَْرَيٍة ِمْن [  الزخرف  26
  9]ُمبِيٌن نَِذيٌرِإْن َأتَّبُِع ِإلَّا َما ُيوَحى ِإلَيَّ َوَما َأنَا ِإلَّا [  األحقاف  27
  50]ُمبِيٌن نَِذيٌروا ِإلَى اللَِّه ِإنِّي لَكُْم ِمنُْه فَِفرُّ[  الذاريات  28
  51]ُمبِيٌن نَِذيٌرَولَا تَْجَعلُوا َمَع اللَِّه ِإلًَها َآخََر ِإنِّي لَكُْم ِمنُْه [  الذاريات  29
  56]النُّذُرِ الُْأولَى ِمَن نَِذيٌرَهذَا [  النجم  30
  8]نَِذيٌرتَكَاُد تََميَُّز ِمَن الْغَْيِظ كُلََّما ُألِْقَي ِفيَها فَْوٌج َسَألَُهْم خََزنَتَُها َألَْم َيْأِتكُْم [  الملك  31
  9]فَكَذَّْبنَا َوقُلْنَا َما نَزََّل اللَُّه ِمْن شَْيٍء نَِذيٌرقَالُوا َبلَى قَْد َجاَءنَا [  الملك  32
  17]نَِذيرِاِء َأْن ُيْرِسَل َعلَْيكُْم َحاِصًبا فََستَْعلَُموَن كَْيفَ َأْم َأِمنْتُْم َمْن ِفي السََّم[  الملك  33
  26]ُمبِيٌن نَِذيٌرقُْل ِإنََّما الِْعلُْم ِعنَْد اللَِّه َوِإنََّما َأنَا [  الملك  34
  2]ُمبِيٌن نَِذيٌرنِّي لَكُْم قَاَل َيا قَْومِ ِإ[  نوح  35
  36]ِللَْبشَرِ نَِذيًرا[  المدثر  36

  ]33[عدد التكرار   .حكيم -19

  اآلية ورقمها السورة  الرقم
  18]الْخَبِيُر َوُهَو الْقَاِهُر فَْوقَ ِعَباِدِه َوُهَو الَْحِكيُم[  األنعام  1
  73]َعاِلُم الْغَْيبِ َوالشََّهاَدِة َوُهَو الَْحِكيُم الْخَبِيُر[  األنعام  2
  83]َدَرَجاٍت َمْن نَشَاُء ِإنَّ َربََّك َحِكيٌم َعِليٌمنَْرفَُع [  األنعام  3
  128]قَاَل النَّاُر َمثَْواكُْم خَاِلِديَن ِفيَها ِإلَّا َما شَاَء اللَُّه ِإنَّ َربََّك َحِكيٌم َعِليٌم[  األنعام  4
  139]َوِإْن َيكُْن َمْيتَةً فَُهْم ِفيِه شَُركَاُء َسَيْجزِيهِْم َوْصفَُهْم ِإنَُّه َحِكيٌم َعِليٌم[  األنعام  5
  1]تَاٌب ُأْحِكَمتْ َآَياتُُه ثُمَّ فُصِّلَتْ ِمْن لَُدْن َحِكيمٍ خَبِيرٍالر ِك[  هود  6
 6]كََما َأتَمََّها َعلَى َأَبَوْيَك ِمْن قَْبُل ِإْبَراِهيَم َوِإْسَحاقَ ِإنَّ َربََّك َعِليٌم َحِكيٌم[  يوسف  7
 83]َعَسى اللَُّه َأْن َيْأِتَيِني بِهِْم َجِميًعا ِإنَُّه ُهَو الَْعِليُم الَْحِكيُم[  يوسف  8
 100]ي لَِطيفٌ ِلَما َيشَاُء ِإنَُّه ُهَو الَْعِليُم الَْحِكيُمِإنَّ َربِّ[  يوسف 9

  4]فَُيِضلُّ اللَُّه َمْن َيشَاُء َوَيْهِدي َمْن َيشَاُء َوُهَو الَْعزِيُز الَْحِكيُم[  إبراهيم 10
 25]َك ُهَو َيْحشُُرُهْم ِإنَُّه َحِكيٌم َعِليٌمَوِإنَّ َربَّ[  الحجر 11
  60]َوِللَِّه الَْمثَُل الَْأْعلَى َوُهَو الَْعزِيُز الَْحِكيُم[  النحل  12
  6]مٍ َعِليمٍَوِإنََّك لَتُلَقَّى الْقُْرَآَن ِمْن لَُدْن َحِكي[  النمل 13
  9]َيا ُموَسى ِإنَُّه َأنَا اللَُّه الَْعزِيُز الَْحِكيُم[  النمل 14
  26]فََآَمَن لَُه لُوطٌ َوقَاَل ِإنِّي ُمَهاجٌِر ِإلَى َربِّي ِإنَُّه ُهَو الَْعزِيُز الَْحِكيُم[  العنكبوت 15
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  42]ْن شَْيٍء َوُهَو الَْعزِيُز الَْحِكيُمِإنَّ اللََّه َيْعلَُم َما َيْدُعوَن ِمْن ُدوِنِه ِم[  العنكبوت 16
  27]َولَُه الَْمثَُل الَْأْعلَى ِفي السََّماَواِت َوالَْأْرضِ َوُهَو الَْعزِيُز الَْحِكيُم[  الروم  17
  9]خَاِلِديَن ِفيَها َوْعَد اللَِّه َحقًّا َوُهَو الَْعزِيُز الَْحِكيُم[  لقمان  18
  27]اتُ اللَِّه ِإنَّ اللََّه َعزِيٌز َحِكيٌمَما نَِفَدتْ كَِلَم[  لقمان  19
    1]َولَُه الَْحْمُد ِفي الَْآِخَرِة َوُهَو الَْحِكيُم الْخَبِيُر[  سبأ  20
  27]قُْل َأُروِنَي الَِّذيَن َألَْحقْتُْم بِِه شَُركَاَء كَلَّا َبْل ُهَو اللَُّه الَْعزِيُز الَْحِكيُم[  سبأ  21
  2]فَلَا ُمْرِسَل لَُه ِمْن َبْعِدِه َوُهَو الَْعزِيُز الَْحِكيُم َوَما ُيْمِسْك[  فاطر  22
  1]تَنْزِيُل الِْكتَابِ ِمَن اللَِّه الَْعزِيزِ الَْحِكيمِ[  الزمر  23
  8]ِإنََّك َأنْتَ الَْعزِيُز الَْحِكيُم[  غافر  24
  42]ِه تَنْزِيٌل ِمْن َحِكيمٍ َحِميٍدلَا َيْأِتيِه الَْباِطُل ِمْن َبْينِ َيَدْيِه َولَا ِمْن خَلِْف[  فصلت  25
  3]كَذَِلَك ُيوِحي ِإلَْيَك َوِإلَى الَِّذيَن ِمْن قَْبِلَك اللَُّه الَْعزِيُز الَْحِكيُم[  الشورى  26
  51]فَُيوِحَي بِِإذِْنِه َما َيشَاُء ِإنَُّه َعِليٌّ َحِكيٌم[  الشورى  27
  4]َدْينَا لََعِليٌّ َحِكيٌمَوِإنَُّه ِفي ُأمِّ الِْكتَابِ لَ[  الزخرف  28
  84]َوُهَو الَِّذي ِفي السََّماِء ِإلٌَه َوِفي الَْأْرضِ ِإلٌَه َوُهَو الَْحِكيُم الَْعِليُم[  الزخرف  29
  2]زِيزِ الَْحِكيمِتَنْزِيُل الِْكتَابِ ِمَن اللَِّه الَْع[  الجاثية   30
  37]َولَُه الِْكْبرَِياُء ِفي السََّماَواِت َوالَْأْرضِ َوُهَو الَْعزِيُز الَْحِكيُم[  الجاثية  31
  2]تَنْزِيُل الِْكتَابِ ِمَن اللَِّه الَْعزِيزِ الَْحِكيمِ[  األحقاف  32
  30]الَْعِليُمقَالُوا كَذَِلَك قَاَل َربُِّك ِإنَُّه ُهَو الَْحِكيُم [  الذاريات  33

  ]37[عدد التكرار :أليم -20

  اآلية ورقمها السورة  الرقم
               70]لَُهْم شََراٌب ِمْن َحِميمٍ َوَعذَاٌب َأِليٌم بَِما كَانُوا َيكْفُُروَن[  األنعام  1
  73]فَذَُروَها تَْأكُْل ِفي َأْرضِ اللَِّه َولَا تََمسُّوَها بُِسوٍء فََيْأخُذَكُْم َعذَاٌب َأِليٌم[  األعراف  2
  4]كَفَُروا لَُهْم شََراٌب ِمْن َحِميمٍ َوَعذَاٌب َأِليٌم بَِما كَانُوا َيكْفُُروَنَوالَِّذيَن [  يونس  3
                  88]فَلَا ُيْؤِمنُوا َحتَّى َيَرُوا الَْعذَاَب الَْأِليَم[  يونس  4
  97]َولَْو َجاَءتُْهْم كُلُّ َآَيٍة َحتَّى َيَرُوا الَْعذَاَب الَْأِليَم[  يونس  5
                  26]َأخَافُ َعلَْيكُْم َعذَاَب َيْومٍ َأِليمٍَأْن لَا تَْعُبُدوا ِإلَّا اللََّه ِإنِّي [  هود  6
  48]َوُأَمٌم َسنَُمتُِّعُهْم ثُمَّ َيَمسُُّهْم ِمنَّا َعذَاٌب َأِليٌم[  هود  7
      102]َوكَذَِلَك َأخْذُ َربَِّك ِإذَا َأخَذَ الْقَُرى َوِهَي ظَاِلَمةٌ ِإنَّ َأخْذَُه َأِليٌم شَِديٌد[  هود  8
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  25]بَِأْهِلَك ُسوًءا ِإلَّا َأْن ُيْسَجَن َأْو َعذَاٌب َأِليٌمقَالَتْ َما َجَزاُء َمْن َأَراَد [  يوسف  9
         22]ِإنِّي كَفَْرتُ بَِما َأشَْركْتُُمونِ ِمْن قَْبُل ِإنَّ الظَّاِلِميَن لَُهْم َعذَاٌب َأِليٌم[  إبراهيم  10
  50 ]َوَأنَّ َعذَابِي ُهَو الَْعذَاُب الَْأِليُم[  الحجر  11
  63]لَُهْم فَُهَو َوِليُُّهُم الَْيْوَم َولَُهْم َعذَاٌب َأِليٌمفََزيََّن لَُهُم الشَّْيطَاُن َأْعَما[  النحل  12
         104]ِليٌمِإنَّ الَِّذيَن لَا ُيْؤِمنُوَن بَِآَياِت اللَِّه لَا َيْهِديهُِم اللَُّه َولَُهْم َعذَاٌب َأ[      النحل  13
  117]َمتَاٌع قَِليٌل َولَُهْم َعذَاٌب َأِليٌم[  النحل  14
                 10]َن لَا ُيْؤِمنُوَن بِالَْآِخَرِة َأْعتَْدنَا لَُهْم َعذَاًبا َأِليًماَوَأنَّ الَِّذي[  اإلسراء  15
                    78]فََأتَْبَعُهْم ِفْرَعْوُن بُِجنُوِدِه فَغَِشَيُهْم ِمَن الَْيمِّ َما غَِشَيُهْم[  طه  16
      37]َوَأْعتَْدنَا ِللظَّاِلِميَن َعذَاًبا َأِليًما[  الفرقان  17
             201]لَا ُيْؤِمنُوَن بِِه َحتَّى َيَرُوا الَْعذَاَب الَْأِليَم[  الشعراء  18
       23]ِئَك َيِئُسوا ِمْن َرْحَمِتي َوُأولَِئَك لَُهْم َعذَاٌب َأِليٌمُأولَ[  العنكبوت  19
                      7]فََبشِّْرُه بَِعذَابٍ َأِليمٍ[  لقمان  20
         5]َوالَِّذيَن َسَعْوا ِفي َآَياِتنَا ُمَعاجِزِيَن ُأولَِئَك لَُهْم َعذَاٌب ِمْن رِْجزٍ َأِليٌم[  سبأ  21
   18]قَالُوا ِإنَّا تَطَيَّْرنَا بِكُْم لَِئْن لَْم تَنْتَُهوا لَنَْرُجَمنَّكُْم َولََيَمسَّنَّكُْم ِمنَّا َعذَاٌب َأِليٌم[  يس  22
     38]ِإنَّكُْم لَذَاِئقُو الَْعذَابِ الَْأِليمِ[  الصافات  23
  43]ابٍ َأِليمٍِإنَّ َربََّك لَذُو َمغِْفَرٍة َوذُو ِعقَ[  فصلت  24
          21]َولَْولَا كَِلَمةُ الْفَْصلِ لَقُِضَي َبْينَُهْم َوِإنَّ الظَّاِلِميَن لَُهْم َعذَاٌب َأِليٌم[  الشورى  25
       42]ُأولَِئَك لَُهْم َعذَاٌب َأِليٌم[  الشورى  26
           65]فََوْيٌل ِللَِّذيَن ظَلَُموا ِمْن َعذَابِ َيْومٍ َأِليمٍ[  الزخرف  27
    11]َيغْشَى النَّاَس َهذَا َعذَاٌب َأِليٌم[  الدخان  28
               8]فََبشِّْرُه بَِعذَابٍ َأِليمٍ[  الجاثية  29
  11]َهذَا ُهًدى َوالَِّذيَن كَفَُروا بَِآَياِت َربِّهِْم لَُهْم َعذَاٌب ِمْن رِْجزٍ َأِليٌم[  الجاثية  30
قَالُوا َهذَا َعارٌِض ُمْمِطُرنَا َبْل ُهَو َما اْستَْعَجلْتُْم بِـِه رِيـٌح ِفيَهـا َعـذَاٌب     [  األحقاف  31

          24]َأِليٌم
  31]َيغِْفْر لَكُْم ِمْن ذُنُوبِكُْم َوُيجِْركُْم ِمْن َعذَابٍ َأِليمٍ[  األحقاف  32
                37]َوتََركْنَا ِفيَها َآَيةً ِللَِّذيَن َيخَافُوَن الَْعذَاَب الَْأِليَم[  الذاريات  33
                 28]فََمْن ُيجِيُر الْكَاِفرِيَن ِمْن َعذَابٍ َأِليمٍ[  الملك  34
  1]ِإنَّا َأْرَسلْنَا نُوًحا ِإلَى قَْوِمِه َأْن َأنِْذْر قَْوَمَك ِمْن قَْبلِ َأْن َيْأِتَيُهْم َعذَاٌب َأِليٌم[  نوح  35
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               13]َوطََعاًما ذَا غُصٍَّة َوَعذَاًبا َأِليًما[  المزمل  36
  24]فََبشِّْرُهْم بَِعذَابٍ َأِليمٍ[  االنشقاق  37

  ]48[عدد التكرار  :رحيم -21

  اآلية ورقمها السورة  الرقم
  1]بِْسمِ اللَِّه الرَّْحَمنِ الرَِّحيمِ[  الفاتحة  1
  3]الرَّْحَمنِ الرَِّحيمِ[  تحةالفا  2
َمْن َعِمَل ِمنْكُْم ُسوًءا بَِجَهالٍَة ثُمَّ تَاَب ِمْن َبْعـِدِه َوَأْصـلََح فََأنَّـُه غَفُـوٌر     [  األنعام  3

  54]َرِحيٌم
  145]فََمنِ اْضطُرَّ غَْيَر َباغٍ َولَا َعاٍد فَِإنَّ َربََّك غَفُوٌر َرِحيٌم[  األنعام  4
  165]رِيُع الِْعقَابِ َوِإنَُّه لَغَفُوٌر َرِحيٌمِلَيْبلَُوكُْم ِفي َما َآتَاكُْم ِإنَّ َربََّك َس[  األنعام  5
  153]ِإنَّ َربََّك ِمْن َبْعِدَها لَغَفُوٌر َرِحيٌم[  األعراف  6
  167]ِإنَّ َربََّك لََسرِيُع الِْعقَابِ َوِإنَُّه لَغَفُوٌر َرِحيٌم[  األعراف  7
  107]فَلَا َرادَّ ِلفَْضِلِه ُيِصيُب بِِه َمْن َيشَاُء ِمْن ِعَباِدِه َوُهَو الْغَفُوُر الرَِّحيُم[  يونس  8
  41]َوقَاَل اْركَُبوا ِفيَها بِْسمِ اللَِّه َمْجَراَها َوُمْرَساَها ِإنَّ َربِّي لَغَفُوٌر َرِحيٌم[  هود  9

  90]َواْستَغِْفُروا َربَّكُْم ثُمَّ تُوُبوا ِإلَْيِه ِإنَّ َربِّي َرِحيٌم َوُدوٌد[  هود  10
  53]ِإلَّا َما َرِحَم َربِّي ِإنَّ َربِّي غَفُوٌر َرِحيٌم[  يوسف   11
  98]قَاَل َسْوفَ َأْستَغِْفُر لَكُْم َربِّي ِإنَُّه ُهَو الْغَفُوُر الرَِّحيُم[  يوسف  12
  36]فََمْن تَبَِعِني فَِإنَُّه ِمنِّي َوَمْن َعَصاِني فَِإنََّك غَفُوٌر َرِحيٌم[  إبراهيم  13
  49]نَبِّْئ ِعَباِدي َأنِّي َأنَا الْغَفُوُر الرَِّحيُم[  الحجر  14
  7]ِإنَّ َربَّكُْم لََرُءوفٌ َرِحيٌم[  النحل  15
  18]َوِإْن تَُعدُّوا ِنْعَمةَ اللَِّه لَا تُْحُصوَها ِإنَّ اللََّه لَغَفُوٌر َرِحيٌم[  النحل  16
  47]َأْو َيْأخُذَُهْم َعلَى تَخَوٍُّف فَِإنَّ َربَّكُْم لََرُءوفٌ َرِحيٌم[  النحل  17
  110]غَفُوٌر َرِحيٌمِإنَّ َربََّك ِمْن َبْعِدَها لَ[  النحل  18
  115]فََمنِ اْضطُرَّ غَْيَر َباغٍ َولَا َعاٍد فَِإنَّ اللََّه غَفُوٌر َرِحيٌم[  النحل  19
  119]ِإنَّ َربََّك ِمْن َبْعِدَها لَغَفُوٌر َرِحيٌم[  نحلال  20
  66]ِلتَْبتَغُوا ِمْن فَْضِلِه ِإنَُّه كَاَن بِكُْم َرِحيًما[  اإلسراء  21
  6]ِفي السََّماَواِت َوالَْأْرضِ ِإنَُّه كَاَن غَفُوًرا َرِحيًماقُْل َأنَْزلَُه الَِّذي َيْعلَُم السِّرَّ [  الفرقان  22
  70]فَُأولَِئَك ُيَبدُِّل اللَُّه َسيَِّئاِتهِْم َحَسنَاٍت َوكَاَن اللَُّه غَفُوًرا َرِحيًما[  الفرقان  23
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  9]َوِإنَّ َربََّك لَُهَو الَْعزِيُز الرَِّحيُم[  الشعراء  24
  68]َوِإنَّ َربََّك لَُهَو الَْعزِيُز الرَِّحيُم[  الشعراء  25
  104]َوِإنَّ َربََّك لَُهَو الَْعزِيُز الرَِّحيُم[  الشعراء  26
  122]َوِإنَّ َربََّك لَُهَو الَْعزِيُز الرَِّحيُم[  الشعراء  27
  140]َوِإنَّ َربََّك لَُهَو الَْعزِيُز الرَِّحيُم[  الشعراء  28
  159]ِحيُمَوِإنَّ َربََّك لَُهَو الَْعزِيُز الرَّ[  الشعراء  29
  175]َوِإنَّ َربََّك لَُهَو الَْعزِيُز الرَِّحيُم[  الشعراء  30
  191]زِيُز الرَِّحيُمَوِإنَّ َربََّك لَُهَو الَْع[  الشعراء  31
  217]َوتََوكَّْل َعلَى الَْعزِيزِ الرَِّحيمِ[  الشعراء  32
  11]َبدََّل ُحْسنًا َبْعَد ُسوٍء فَِإنِّي غَفُوٌر َرِحيٌم ِإلَّا َمْن ظَلََم ثُمَّ[  النمل  33
  30]نَُّه ِمْن ُسلَْيَماَن َوِإنَُّه بِْسمِ اللَِّه الرَّْحَمنِ الرَِّحيمِ[  النمل  34
  16]قَاَل َربِّ ِإنِّي ظَلَْمتُ نَفِْسي فَاغِْفْر ِلي فَغَفََر لَُه ِإنَُّه ُهَو الْغَفُوُر الرَِّحيُم[  القصص  35
  5]َيشَاُء َوُهَو الَْعزِيُز الرَِّحيُم بِنَْصرِ اللَِّه َينُْصُر َمْن[  الروم  36
  6]ذَِلَك َعاِلُم الْغَْيبِ َوالشََّهاَدِة الَْعزِيُز الرَِّحيُم[  السجدة  37
  2]َوُهَو الرَِّحيُم الْغَفُوُر[  سبأ  38
  5]تَنْزِيَل الَْعزِيزِ الرَِّحيمِ[  يس  39
  58]َربٍّ َرِحيمٍَسلَاٌم قَْولًا ِمْن [  يس  40
  53]ِإنَّ اللََّه َيغِْفُر الذُّنُوَب َجِميًعا ِإنَُّه ُهَو الْغَفُوُر الرَِّحيُم[  الزمر  41
  2]تَنْزِيٌل ِمَن الرَّْحَمنِ الرَِّحيمِ[  صلتف  42
  32]نُُزلًا ِمْن غَفُورٍ َرِحيمٍ[  فصلت  43
  5]للََّه ُهَو الْغَفُوُر الرَِّحيُمَألَا ِإنَّ ا[  الشورى  44
  42]ِإلَّا َمْن َرِحَم اللَُّه ِإنَُّه ُهَو الَْعزِيُز الرَِّحيُم[  الدخان   54
  8]كَفَى بِِه شَهِيًدا َبْيِني َوَبْينَكُْم َوُهَو الْغَفُوُر الرَِّحيُم[  األحقاف  46
 28]َو الَْبرُّ الرَِّحيُمِإنَّا كُنَّا ِمْن قَْبُل نَْدُعوُه ِإنَُّه ُه[  الطور  47
  20]َواْستَغِْفُروا اللََّه ِإنَّ اللََّه غَفُوٌر َرِحيٌم[  المزمل  48
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  96]َر ُحْسَبانًا ذَِلَك تَقِْديُر الَْعزِيزِ الَْعِليمَِوالشَّْمَس َوالْقََم[  األنعام  1
  66]َوِمْن ِخْزيِ َيْوِمِئٍذ ِإنَّ َربََّك ُهَو الْقَوِيُّ الَْعزِيُز[  هود  2
  91]َولَْولَا َرْهطَُك لََرَجْمنَاَك َوَما َأنْتَ َعلَْينَا بَِعزِيزٍ[  هود   3
  1]الَْعزِيزِ الَْحِميِدبِِإذْنِ َربِّهِْم ِإلَى ِصَراِط [  إبراهيم  4
  4]فَُيِضلُّ اللَُّه َمْن َيشَاُء َوَيْهِدي َمْن َيشَاُء َوُهَو الَْعزِيُز الَْحِكيُم[  إبراهيم  5
  20]َوَما ذَِلَك َعلَى اللَِّه بَِعزِيزٍ[  إبراهيم  6
  47]يٌز ذُو انِْتقَامٍفَلَا تَْحَسَبنَّ اللََّه ُمخِْلفَ َوْعِدِه ُرُسلَُه ِإنَّ اللََّه َعزِ[  إبراهيم  7
  60]َوِللَِّه الَْمثَُل الَْأْعلَى َوُهَو الَْعزِيُز الَْحِكيُم[  النحل  8
  9]َوِإنَّ َربََّك لَُهَو الَْعزِيُز الرَِّحيُم[  الشعراء 9
  68]َوِإنَّ َربََّك لَُهَو الَْعزِيُز الرَِّحيُم[  الشعراء 10
  104]َوِإنَّ َربََّك لَُهَو الَْعزِيُز الرَِّحيُم[  الشعراء 11
  122]َوِإنَّ َربََّك لَُهَو الَْعزِيُز الرَِّحيُم[  الشعراء 12
  140]َوِإنَّ َربََّك لَُهَو الَْعزِيُز الرَِّحيُم[  الشعراء 13
  159]َوِإنَّ َربََّك لَُهَو الَْعزِيُز الرَِّحيُم[  الشعراء 14
  175]َوِإنَّ َربََّك لَُهَو الَْعزِيُز الرَِّحيُم[  الشعراء 15
  191]َوِإنَّ َربََّك لَُهَو الَْعزِيُز الرَِّحيُم[  الشعراء 16
  217]َوتََوكَّْل َعلَى الَْعزِيزِ الرَِّحيمِ[  الشعراء  17
  78]ِإنَّ َربََّك َيقِْضي َبْينَُهْم بُِحكِْمِه َوُهَو الَْعزِيُز الَْعِليُم[  النمل  18
  5]ِه َينُْصُر َمْن َيشَاُء َوُهَو الَْعزِيُز الرَِّحيُمبِنَْصرِ اللَّ[  الروم  19
  27]َولَُه الَْمثَُل الَْأْعلَى ِفي السََّماَواِت َوالَْأْرضِ َوُهَو الَْعزِيُز الَْحِكيُم[  الروم  20
  9]خَاِلِديَن ِفيَها َوْعَد اللَِّه َحقًّا َوُهَو الَْعزِيُز الَْحِكيُم[  لقمان  21
  27]ِفَدتْ كَِلَماتُ اللَِّه ِإنَّ اللََّه َعزِيٌز َحِكيٌمَما نَ[  لقمان  22
  6]ذَِلَك َعاِلُم الْغَْيبِ َوالشََّهاَدِة الَْعزِيُز الرَِّحيُم[  السجدة  23
  6]َعزِيزِ الَْحِميِدُهَو الَْحقَّ َوَيْهِدي ِإلَى ِصَراِط الْ[  سبأ  24
  27]قُْل َأُروِنَي الَِّذيَن َألَْحقْتُْم بِِه شَُركَاَء كَلَّا َبْل ُهَو اللَُّه الَْعزِيُز الَْحِكيُم[  سبأ  25
  5]تَنْزِيَل الَْعزِيزِ الرَِّحيمِ[  يس  26
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  38]َوالشَّْمُس تَْجرِي ِلُمْستَقَرٍّ لََها ذَِلَك تَقِْديُر الَْعزِيزِ الَْعِليمِ[  يس  27
  42]ِإلَّا َمْن َرِحَم اللَُّه ِإنَُّه ُهَو الَْعزِيُز الرَِّحيُم[  الدخان   28
 26]لُوطٌ َوقَاَل ِإنِّي ُمَهاجٌِر ِإلَى َربِّي ِإنَُّه ُهَو الَْعزِيُز الَْحِكيُم فََآَمَن لَُه[  العنكبوت  29
 42]ِإنَّ اللََّه َيْعلَُم َما َيْدُعوَن ِمْن ُدوِنِه ِمْن شَْيٍء َوُهَو الَْعزِيُز الَْحِكيُم[  العنكبوت  30
  2]َوَما ُيْمِسْك فَلَا ُمْرِسَل لَُه ِمْن َبْعِدِه َوُهَو الَْعزِيُز الَْحِكيُم[  فاطر  31
  17]َوَما ذَِلَك َعلَى اللَِّه بَِعزِيزٍ[  فاطر  32
 28]ِإنََّما َيخْشَى اللََّه ِمْن ِعَباِدِه الُْعلََماُء ِإنَّ اللََّه َعزِيٌز غَفُوٌر[  فاطر  33
  5]تَنْزِيَل الَْعزِيزِ الرَِّحيمِ[  يس  34
  38]يمَِوالشَّْمُس تَْجرِي ِلُمْستَقَرٍّ لََها ذَِلَك تَقِْديُر الَْعزِيزِ الَْعِل[  يس  35
 9]َأْم ِعنَْدُهْم خََزاِئُن َرْحَمِة َربَِّك الَْعزِيزِ الَْوهَّابِ[  ص  36
  66]َربُّ السََّماَواِت َوالَْأْرضِ َوَما َبْينَُهَما الَْعزِيُز الْغَفَّاُر[  ص  37
  1]تَنْزِيُل الِْكتَابِ ِمَن اللَِّه الَْعزِيزِ الَْحِكيمِ[  الزمر  38
  5]الشَّْمَس َوالْقََمَر كُلٌّ َيْجرِي ِلَأَجلٍ ُمَسمى َألَا ُهَو الَْعزِيُز الْغَفَّاُرَوَسخََّر [  الزمر  39
  37]َوَمْن َيْهِد اللَُّه فََما لَُه ِمْن ُمِضلٍّ َألَْيَس اللَُّه بَِعزِيزٍ ِذي انِْتقَامٍ[  الزمر  40
  2]تَنْزِيُل الِْكتَابِ ِمَن اللَِّه الَْعزِيزِ الَْعِليمِ[  غافر  41
  8]ِإنََّك َأنْتَ الَْعزِيُز الَْحِكيُم[  غافر  42
  42]َوَأنَا َأْدُعوكُْم ِإلَى الَْعزِيزِ الْغَفَّارِ[  غافر  43
  12]ِلَك تَقِْديُر الَْعزِيزِ الَْعِليمَِوَزيَّنَّا السََّماَء الدُّنَْيا بَِمَصابِيَح َوِحفْظًا ذَ[  فصلت  44
  41]ِإنَّ الَِّذيَن كَفَُروا بِالذِّكْرِ لَمَّا َجاَءُهْم َوِإنَُّه لَِكتَاٌب َعزِيٌز[  فصلت  45
  3]كَذَِلَك ُيوِحي ِإلَْيَك َوِإلَى الَِّذيَن ِمْن قَْبِلَك اللَُّه الَْعزِيُز الَْحِكيُم[  فصلت  46
  19]ُهَو الْقَوِيُّ الَْعزِيُزاللَُّه لَِطيفٌ بِِعَباِدِه َيْرُزقُ َمْن َيشَاُء َو[  فصلت  47
  9]َولَِئْن َسَألْتَُهْم َمْن خَلَقَ السََّماَواِت َوالَْأْرَض لََيقُولُنَّ خَلَقَُهنَّ الَْعزِيُز الَْعِليُم[  الزخرف  48
  42]ُه ِإنَُّه ُهَو الَْعزِيُز الرَِّحيُمِإلَّا َمْن َرِحَم اللَّ[  الدخان  49
  49]ذُقْ ِإنََّك َأنْتَ الَْعزِيُز الْكَرِيُم[  الدخان  50
  2]تَنْزِيُل الِْكتَابِ ِمَن اللَِّه الَْعزِيزِ الَْحِكيمِ[  الجاثية  51
 37]َحِكيُمَولَُه الِْكْبرَِياُء ِفي السََّماَواِت َوالَْأْرضِ َوُهَو الَْعزِيُز الْ[  الجاثية  52
 2]تَنْزِيُل الِْكتَابِ ِمَن اللَِّه الَْعزِيزِ الَْحِكيمِ[  األحقاف  53
 42]كَذَُّبوا بَِآَياِتنَا كُلَِّها فََأخَذْنَاُهْم َأخْذَ َعزِيزٍ ُمقْتَِدرٍ[  القمر  54
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 2]ِذي خَلَقَ الَْمْوتَ َوالَْحَياةَ ِلَيْبلَُوكُْم َأيُّكُْم َأْحَسُن َعَملًا َوُهَو الَْعزِيُز الْغَفُوُرالَّ[  الملك  55
 8]َوَما نَقَُموا ِمنُْهْم ِإلَّا َأْن ُيْؤِمنُوا بِاللَِّه الَْعزِيزِ الَْحِميِد[  البروج  56

  ]60[عدد التكرار  :ليمع -23
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 13]َولَُه َما َسكََن ِفي اللَّْيلِ َوالنََّهارِ َوُهَو السَِّميُع الَْعِليُم[  األنعام  1
  83]َجاٍت َمْن نَشَاُء ِإنَّ َربََّك َحِكيٌم َعِليٌمنَْرفَُع َدَر[  األنعام  2
  96]َوالشَّْمَس َوالْقََمَر ُحْسَبانًا ذَِلَك تَقِْديُر الَْعزِيزِ الَْعِليمِ[  األنعام  3
 101]َوخَلَقَ كُلَّ شَْيٍء َوُهَو بِكُلِّ شَْيٍء َعِليٌم[  األنعام  4
 115]ُهَو السَِّميُع الَْعِليُمَوتَمَّتْ كَِلَمةُ َربَِّك ِصْدقًا َوَعْدلًا لَا ُمَبدَِّل ِلكَِلَماِتِه َو[  األنعام  5
  128]قَاَل النَّاُر َمثَْواكُْم خَاِلِديَن ِفيَها ِإلَّا َما شَاَء اللَُّه ِإنَّ َربََّك َحِكيٌم َعِليٌم[  األنعام  6
  139]َوِإْن َيكُْن َمْيتَةً فَُهْم ِفيِه شَُركَاُء َسَيْجزِيهِْم َوْصفَُهْم ِإنَُّه َحِكيٌم َعِليٌم[  األنعام  7
  109]قَاَل الَْملَُأ ِمْن قَْومِ ِفْرَعْوَن ِإنَّ َهذَا لََساِحٌر َعِليٌم[  األعراف  8
 112]لِّ َساِحرٍ َعِليمٍَيْأتُوَك بِكُ[  األعراف  9
  200]َوِإمَّا َينَْزغَنََّك ِمَن الشَّْيطَانِ نَْزغٌ فَاْستَِعذْ بِاللَِّه ِإنَُّه َسِميٌع َعِليٌم[  األعراف  10
  36]شَْيًئا ِإنَّ اللََّه َعِليٌم بَِما َيفَْعلُوَن ِإنَّ الظَّنَّ لَا ُيغِْني ِمَن الَْحقِّ[  يونس  11
 65]َولَا َيْحُزنَْك قَْولُُهْم ِإنَّ الِْعزَّةَ ِللَِّه َجِميًعا ُهَو السَِّميُع الَْعِليُم[  يونس  12
 79]َوقَاَل ِفْرَعْوُن اْئتُوِني بِكُلِّ َساِحرٍ َعِليمٍ[  يونس  13
 5]ِإنَُّه َعِليٌم بِذَاِت الصُُّدورِ[  هود  14
 6]لَى َأَبَوْيَك ِمْن قَْبُل ِإْبَراِهيَم َوِإْسَحاقَ ِإنَّ َربََّك َعِليٌم َحِكيٌمكََما َأتَمََّها َع[  يوسف  15
 19]قَاَل َيا ُبشَْرى َهذَا غُلَاٌم َوَأَسرُّوُه بَِضاَعةً َواللَُّه َعِليٌم بَِما َيْعَملُوَن[  يوسف  16
 34]فَاْستََجاَب لَُه َربُُّه فََصَرفَ َعنُْه كَْيَدُهنَّ ِإنَُّه ُهَو السَِّميُع الَْعِليُم[  يوسف  17
 50]فَاْسَألُْه َما َباُل النِّْسَوِة اللَّاِتي قَطَّْعَن َأْيِدَيُهنَّ ِإنَّ َربِّي بِكَْيِدِهنَّ َعِليٌم[  يوسف  18
 55]قَاَل اْجَعلِْني َعلَى خََزاِئنِ الَْأْرضِ ِإنِّي َحِفيظٌ[  يوسف  19
 76]نَْرفَُع َدَرَجاٍت َمْن نَشَاُء َوفَْوقَ كُلِّ ِذي ِعلْمٍ َعِليٌم[  يوسف  20
 83]هِْم َجِميًعا ِإنَُّه ُهَو الَْعِليُم الَْحِكيُمَعَسى اللَُّه َأْن َيْأِتَيِني بِ[  يوسف  21
 100]ِإنَّ َربِّي لَِطيفٌ ِلَما َيشَاُء ِإنَُّه ُهَو الَْعِليُم الَْحِكيُم[  يوسف  22
 25]َوِإنَّ َربََّك ُهَو َيْحشُُرُهْم ِإنَُّه َحِكيٌم َعِليٌم[  الحجر  23
 53]قَالُوا لَا تَْوَجْل ِإنَّا نَُبشُِّرَك بِغُلَامٍ َعِليمٍ[  الحجر  24
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 86]ِإنَّ َربََّك ُهَو الْخَلَّاقُ الَْعِليُم[  الحجر  25
 28]ِإنَّ اللََّه َعِليٌم بَِما كُنْتُْم تَْعَملُوَن[  النحل  26
 70]ِإنَّ اللََّه َعِليٌم قَِديٌر[  النحل  27
 4]قَاَل َربِّي َيْعلَُم الْقَْوَل ِفي السََّماِء َوالَْأْرضِ َوُهَو السَِّميُع الَْعِليُم[  األنبياء  28
 51]َن الطَّيَِّباِت َواْعَملُوا َصاِلًحا ِإنِّي بَِما تَْعَملُوَن َعِليٌمَيا َأيَُّها الرُُّسُل كُلُوا ِم[  المؤمنين  29
 34]قَاَل ِللَْملَِإ َحْولَُه ِإنَّ َهذَا لََساِحٌر َعِليٌم[  الشعراء  30
  37]َيْأتُوَك بِكُلِّ َسحَّارٍ َعِليمٍ[  الشعراء  31
  220]ِإنَُّه ُهَو السَِّميُع الَْعِليُم[  الشعراء  32
  6]َوِإنََّك لَتُلَقَّى الْقُْرَآَن ِمْن لَُدْن َحِكيمٍ َعِليمٍ[  النمل  33
  78]ِإنَّ َربََّك َيقِْضي َبْينَُهْم بُِحكِْمِه َوُهَو الَْعزِيُز الَْعِليُم[  النمل  34
  5]َمْن كَاَن َيْرُجو ِلقَاَء اللَِّه فَِإنَّ َأَجَل اللَِّه لََآٍت َوُهَو السَِّميُع الَْعِليُم[  العنكبوت  35
  60]َوكََأيِّْن ِمْن َدابٍَّة لَا تَْحِمُل رِْزقََها اللَُّه َيْرُزقَُها َوِإيَّاكُْم َوُهَو السَِّميُع الَْعِليُم[  العنكبوت  36
ِعَباِدِه َوَيقِْدُر لَـُه ِإنَّ اللَّـَه بِكُـلِّ شَـْيٍء      اللَُّه َيْبُسطُ الرِّْزقَ ِلَمْن َيشَاُء ِمْن[  العنكبوت  37

  62]َعِليٌم
  54]ثُمَّ َجَعَل ِمْن َبْعِد قُوٍَّة َضْعفًا َوشَْيَبةً َيخْلُقُ َما َيشَاُء َوُهَو الَْعِليُم الْقَِديُر[  الروم  38
 23]ِإلَْينَا َمْرجُِعُهْم فَنُنَبُِّئُهْم بَِما َعِملُوا ِإنَّ اللََّه َعِليٌم بِذَاِت الصُُّدورِ[  لقمان  39
  34]خَبِيٌر َوَما تَْدرِي نَفٌْس بَِأيِّ َأْرضٍ تَُموتُ ِإنَّ اللََّه َعِليٌم[  لقمان  40
  26]قُْل َيْجَمُع َبْينَنَا َربُّنَا ثُمَّ َيفْتَُح َبْينَنَا بِالَْحقِّ َوُهَو الْفَتَّاُح الَْعِليُم[  سبأ  41
  8]ِإنَّ اللََّه َعِليٌم بَِما َيْصنَُعوَن[  فاطر  42
  38]ِإنَّ اللََّه َعاِلُم غَْيبِ السََّماَواِت َوالَْأْرضِ ِإنَُّه َعِليٌم بِذَاِت الصُُّدورِ[  فاطر  43
 44]َن َعِليًما قَِديًراِإنَُّه كَا[  فاطر  44
  38]َوالشَّْمُس تَْجرِي ِلُمْستَقَرٍّ لََها ذَِلَك تَقِْديُر الَْعزِيزِ الَْعِليمِ[  يس  45
  79]قُْل ُيْحِييَها الَِّذي َأنْشََأَها َأوََّل َمرٍَّة َوُهَو بِكُلِّ خَلٍْق َعِليٌم[  يس  46
 81]َبلَى َوُهَو الْخَلَّاقُ الَْعِليُم[  يس  47
  7]ُينَبُِّئكُْم بَِما كُنْتُْم تَْعَملُوَن ِإنَُّه َعِليٌم بِذَاِت الصُُّدورِِإلَى َربِّكُْم َمْرجُِعكُْم فَ[  الزمر  48
  2]تَنْزِيُل الِْكتَابِ ِمَن اللَِّه الَْعزِيزِ الَْعِليمِ[  غافر  49
  12]نَْيا بَِمَصابِيَح َوِحفْظًا ذَِلَك تَقِْديُر الَْعزِيزِ الَْعِليمَِوَزيَّنَّا السََّماَء الدُّ[  فصلت  50
  36]َوِإمَّا َينَْزغَنََّك ِمَن الشَّْيطَانِ نَْزغٌ فَاْستَِعذْ بِاللَِّه ِإنَُّه ُهَو السَِّميُع الَْعِليُم[  فصلت  51
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  12]َيْبُسطُ الرِّْزقَ ِلَمْن َيشَاُء َوَيقِْدُر ِإنَُّه بِكُلِّ شَْيٍء َعِليٌم[  الشورى  52
  24]ْمُح اللَُّه الَْباِطَل َوُيِحقُّ الَْحقَّ بِكَِلَماِتِه ِإنَُّه َعِليٌم بِذَاِت الصُُّدورَِوَي[  الشورى  53
  50]ُه َعِليٌم قَِديٌرَأْو ُيَزوُِّجُهْم ذُكَْرانًا َوِإنَاثًا َوَيْجَعُل َمْن َيشَاُء َعِقيًما ِإنَّ[  الشورى  54
  9]َولَِئْن َسَألْتَُهْم َمْن خَلَقَ السََّماَواِت َوالَْأْرَض لََيقُولُنَّ خَلَقَُهنَّ الَْعزِيُز الَْعِليُم[  الزخرف  55
  84]َوُهَو الَِّذي ِفي السََّماِء ِإلٌَه َوِفي الَْأْرضِ ِإلٌَه َوُهَو الَْحِكيُم الَْعِليُم[  الزخرف  56
  6]َرْحَمةً ِمْن َربَِّك ِإنَُّه ُهَو السَِّميُع الَْعِليُم[  الدخان  57
  28]لَا تَخَفْ َوَبشَُّروُه بِغُلَامٍ َعِليمٍ فََأْوَجَس ِمنُْهْم ِخيفَةً قَالُوا[  الذاريات   58
  30]قَالُوا كَذَِلَك قَاَل َربُِّك ِإنَُّه ُهَو الَْحِكيُم الَْعِليُم[  الذاريات  59
  13]َوَأِسرُّوا قَْولَكُْم َأوِ اْجَهُروا بِِه ِإنَُّه َعِليٌم بِذَاِت الصُُّدورِ[  الملك   60

  فعول  :ثالثا

  :بالغة الواردة في السور المكية والتي جاءت على بناء فعولعدد صيغ الم         

   :وفيما يأتي بيانها ."عشرون صيغة"  

  ]1[عدد التكرار  :خذول -1

  ])29(لَقَْد َأَضلَِّني َعنِ الذِّكْرِ َبْعَد ِإذْ َجاَءِني َوكَاَن الشَّْيطَاُن ِللِْإنَْسانِ خَذُولًا [ :الفرقان* 

  ]1[عدد التكرار  :ظلوم-2

  ])34(َوِإْن تَُعدُّوا ِنْعَمةَ اللَِّه لَا تُْحُصوَها ِإنَّ الِْإنَْساَن لَظَلُوٌم كَفَّاٌر [:إبراهيم* 

  ]1[عدد التكرار :قنوط-3

  ])49(لَا َيْسَأُم الِْإنَْساُن ِمْن ُدَعاِء الْخَْيرِ َوِإْن َمسَُّه الشَّرُّ فََيُئوٌس قَنُوطٌ [ :فصلت* 

  ]1[عدد التكرار  :زهوق -4

    ])81(َوقُْل َجاَء الَْحقُّ َوَزَهقَ الَْباِطُل ِإنَّ الَْباِطَل كَاَن َزُهوقًا [ :اإلسراء* 
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  ]1[عدد التكرار  :قتور-5

  ])100(َوكَاَن الِْإنَْساُن قَتُوًرا [:اإلسراء* 

  ]1[عدد التكرار :َحمولة-6

  ])142(َوِمَن الَْأنَْعامِ َحُمولَةً َوفَْرشًا [ :األنعام*

  ]1[عدد التكرار :هورط -7

  ])48(َوَأنَْزلْنَا ِمَن السََّماِء َماًء طَُهوًرا [:الفرقان

  ]1[عدد التكرار  :كنود -8

  ])6(ِإنَّ الِْإنَْساَن ِلَربِِّه لَكَنُوٌد [ :العاديات

  ]1[عدد التكرار  :عجول -9

  ])11(الِْإنَْساُن َعُجولًا  َوَيْدُع الِْإنَْساُن بِالشَّرِّ ُدَعاَءُه بِالْخَْيرِ َوكَاَن[ :اإلسراء

  ]1[عدد التكرار  :منوع-10

  ])21(َوِإذَا َمسَُّه الْخَْيُر َمنُوًعا [ :المعارج 

  ]1[عدد التكرار :جزوع -11

  ])20(ِإذَا َمسَُّه الشَّرُّ َجُزوًعا [ :المعارج 

  ]1[عدد التكرار  :هلوع -12

  ])19(ِإنَّ الِْإنَْساَن خُِلقَ َهلُوًعا [ :المعارج
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  ]2[عدد التكرار  :فخور -13

  ])10(ِإنَُّه لَفَرٌِح فَخُوٌر [ :يونس -أ   

  ])18(ِإنَّ اللََّه لَا ُيِحبُّ كُلَّ ُمخْتَالٍ فَخُورٍ [ :لقمان -ب   

  ]2[عدد التكرار :ودود -14

  ])90(َواْستَغِْفُروا َربَّكُْم ثُمَّ تُوُبوا ِإلَْيِه ِإنَّ َربِّي َرِحيٌم َوُدوٌد [:هود -أ 

   ])14(َوُهَو الْغَفُوُر الَْوُدوُد [ :البروج -ب  

  ]2[عدد التكرار  :رءوف-15

  ])7(َوتَْحِمُل َأثْقَالَكُْم ِإلَى َبلٍَد لَْم تَكُونُوا َباِلِغيِه ِإلَّا بِِشقِّ الَْأنْفُسِ ِإنَّ َربَّكُْم لََرُءوفٌ َرِحيٌم [:النحل -أ

  ])47(خَوٍُّف فَِإنَّ َربَّكُْم لََرُءوفٌ َرِحيٌم َأْو َيْأخُذَُهْم َعلَى تَ[:النحل -ب

  ]3[عدد التكرار :يئوس -16

  اآلية ورقمها السورة  الرقم
  ])9(َولَِئْن َأذَقْنَا الِْإنَْساَن ِمنَّا َرْحَمةً ثُمَّ نََزْعنَاَها ِمنُْه ِإنَُّه لََيُئوٌس كَفُوٌر [  هود  1
  ])83(َيُئوًسا  َوِإذَا َمسَُّه الشَّرُّ كَاَن[  اإلسراء  2
     ])49(لَا َيْسَأُم الِْإنَْساُن ِمْن ُدَعاِء الْخَْيرِ َوِإْن َمسَُّه الشَّرُّ فََيُئوٌس قَنُوطٌ [  فصلت  3

  ]8[عدد التكرار : كفور -17

  اآلية ورقمها السورة  الرقم
  ])9(ُه ِإنَُّه لََيُئوٌس كَفُوٌر َولَِئْن َأذَقْنَا الِْإنَْساَن ِمنَّا َرْحَمةً ثُمَّ نََزْعنَاَها ِمنْ[  هود  1
  ])27(ِإنَّ الُْمَبذِّرِيَن كَانُوا ِإخَْواَن الشََّياِطينِ َوكَاَن الشَّْيطَاُن ِلَربِِّه كَفُوًرا [  اإلسراء  2
  67]فَلَمَّا نَجَّاكُْم ِإلَى الَْبرِّ َأْعَرْضتُْم َوكَاَن الِْإنَْساُن كَفُوًرا[  اإلسراء  3
  ])32(َيْجَحُد بَِآَياِتنَا ِإلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ َوَما [  لقمان  4
  ])17(ذَِلَك َجَزْينَاُهْم بَِما كَفَُروا َوَهْل نَُجازِي ِإلَّا الْكَفُوَر [  سبأ  5
  ])36(كَذَِلَك نَْجزِي كُلَّ كَفُورٍ [  فاطر  6
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  ])48(ِإنَّ الِْإنَْساَن كَفُوٌر َوِإْن تُِصْبُهْم َسيَِّئةٌ بَِما قَدََّمتْ َأْيِديهِْم فَ[  الشورى  7
  ])15(َوَجَعلُوا لَُه ِمْن ِعَباِدِه ُجْزًءا ِإنَّ الِْإنَْساَن لَكَفُوٌر ُمبِيٌن [:  الزخرف  8

  ]9[عدد التكرار :شكور -18

  اآلية ورقمها السورة  الرقم
  ])5(ِإنَّ ِفي ذَِلَك لََآَياٍت ِلكُلِّ َصبَّارٍ شَكُورٍ [  إبراهيم  1
  ])3(ذُرِّيَّةَ َمْن َحَملْنَا َمَع نُوحٍ ِإنَُّه كَاَن َعْبًدا شَكُوًرا [  راءاإلس  2
  ])31(ِإنَّ ِفي ذَِلَك لََآَياٍت ِلكُلِّ َصبَّارٍ شَكُورٍ [  لقمان  3
  ])13(َوقَِليٌل ِمْن ِعَباِدَي الشَّكُوُر [  سبأ  4
  ])19(ِإنَّ ِفي ذَِلَك لََآَياٍت ِلكُلِّ َصبَّارٍ شَكُورٍ [  سبأ  5
  ])30(ِلُيَوفَِّيُهْم ُأُجوَرُهْم َوَيزِيَدُهْم ِمْن فَْضِلِه ِإنَُّه غَفُوٌر شَكُوٌر [  فاطر  6
  ])34(َوقَالُوا الَْحْمُد ِللَِّه الَِّذي َأذَْهَب َعنَّا الَْحَزَن ِإنَّ َربَّنَا لَغَفُوٌر شَكُوٌر [  فاطر  7
  ])23(لَُه ِفيَها ُحْسنًا ِإنَّ اللََّه غَفُوٌر شَكُوٌر َوَمْن َيقْتَرِفْ َحَسنَةً نَزِْد [  الشورى  8
  ])33(ِإنَّ ِفي ذَِلَك لََآَياٍت ِلكُلِّ َصبَّارٍ شَكُورٍ [  الشورى  9

  ]24[عدد التكرار  :عدو -19

  اآلية ورقمها السورة  الرقم
  )112(]َوالْجِنِّ َوكَذَِلَك َجَعلْنَا ِلكُلِّ نَبِيٍّ َعُدوا شََياِطيَن الِْإنْسِ[  األنعام  1
  )142(])142(َولَا تَتَّبُِعوا خُطَُواِت الشَّْيطَانِ ِإنَُّه لَكُْم َعُدوٌّ ُمبِيٌن [  األنعام  2
  )22(]ِإنَّ الشَّْيطَاَن لَكَُما َعُدوٌّ ُمبِيٌن[  األعراف  3
  )24(]قَاَل اْهبِطُوا َبْعُضكُْم ِلَبْعضٍ َعُدوٌّ[  األعراف  4
  )5(]طَاَن ِللِْإنَْسانِ َعُدوٌّ ُمبِيٌنِإنَّ الشَّْي[  يوسف  5
  )53(]ِإنَّ الشَّْيطَاَن كَاَن ِللِْإنَْسانِ َعُدوا ُمبِينًا[  اإلسراء  6
  )50(]َوُهْم لَكُْم َعُدوٌّ بِْئَس ِللظَّاِلِميَن َبَدلًا[  الكهف  7
  )39(]ةً ِمنِّيَيْأخُذُْه َعُدوٌّ ِلي َوَعُدوٌّ لَُه َوَألْقَْيتُ َعلَْيَك َمَحبَّ[ِ  طه  8
  )80(]َيا َبِني ِإْسَراِئيَل قَْد َأنَْجْينَاكُْم ِمْن َعُدوِّكُْم[  طه  9

  )117(]فَقُلْنَا َيا َآَدُم ِإنَّ َهذَا َعُدوٌّ لََك َوِلَزْوجَِك[  طه  10
  )123(]قَاَل اْهبِطَا ِمنَْها َجِميًعا َبْعُضكُْم ِلَبْعضٍ َعُدوٌّ[  طه  11
  )31(]َك َجَعلْنَا ِلكُلِّ نَبِيٍّ َعُدوا ِمَن الُْمْجرِِميَنَوكَذَِل[  الفرقان  12
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  )77(]فَِإنَُّهْم َعُدوٌّ ِلي ِإلَّا َربَّ الَْعالَِميَن[  الشعراء  13
  )8(]فَالْتَقَطَُه َآُل ِفْرَعْوَن ِلَيكُوَن لَُهْم َعُدوا َوَحَزنًا[  القصص  14
فَـَوكََزُه   َعـُدوِّهِ اثَُه الَِّذي ِمْن ِشيَعِتِه َعلَى الَِّذي ِمـْن  فَاْستَغَ َعُدوِِّهَوَهذَا ِمْن [  القصص  15

  )15(]ُمِضلٌّ ُمبِيٌن َعُدوٌُّموَسى فَقََضى َعلَْيِه قَاَل َهذَا ِمْن َعَملِ الشَّْيطَانِ ِإنَُّه 
  )19(]فَلَمَّا َأْن َأَراَد َأْن َيْبِطشَ بِالَِّذي ُهَو َعُدوٌّ لَُهَما[  القصص  16
  )6(]ِإنَّ الشَّْيطَاَن لَكُْم َعُدوٌّ فَاتَِّخذُوُه َعُدوا[  اطرف  17
  )60(]َألَْم َأْعَهْد ِإلَْيكُْم َيا َبِني َآَدَم َأْن لَا تَْعُبُدوا الشَّْيطَاَن ِإنَُّه لَكُْم َعُدوٌّ ُمبِيٌن[  يس  18
  )62(]ُمبِيٌنَولَا َيُصدَّنَّكُُم الشَّْيطَاُن ِإنَُّه لَكُْم َعُدوٌّ [  الزخرف  19
  )67(]الَْأِخلَّاُء َيْوَمِئٍذ َبْعُضُهْم ِلَبْعضٍ َعُدوٌّ ِإلَّا الُْمتَِّقيَن[  الزخرف  20

  ]36[عدد التكرار  :غفور-20

  اآلية ورقمها السورة  الرقم
 54]َبْعِدِه َوَأْصلََح فََأنَُّه غَفُوٌر َرِحيٌم ثُمَّ تَاَب ِمْن[  األنعام  1
 145]فََمنِ اْضطُرَّ غَْيَر َباغٍ َولَا َعاٍد فَِإنَّ َربََّك غَفُوٌر َرِحيٌم[  األنعام  2
 165]ِإنَّ َربََّك َسرِيُع الِْعقَابِ َوِإنَُّه لَغَفُوٌر َرِحيٌم[  األنعام  3
 153]ِإنَّ َربََّك ِمْن َبْعِدَها لَغَفُوٌر َرِحيٌم[  األعراف  4
 167]ِإنَّ َربََّك لََسرِيُع الِْعقَابِ َوِإنَُّه لَغَفُوٌر َرِحيٌم[  األعراف  5
 107]َوُهَو الْغَفُوُر الرَِّحيُم ُيِصيُب بِِه َمْن َيشَاُء ِمْن ِعَباِدِه[  يونس  6
 41]َوقَاَل اْركَُبوا ِفيَها بِْسمِ اللَِّه َمْجَراَها َوُمْرَساَها ِإنَّ َربِّي لَغَفُوٌر َرِحيٌم[  هود  7
 53]ِإنَّ النَّفَْس لََأمَّاَرةٌ بِالسُّوِء ِإلَّا َما َرِحَم َربِّي ِإنَّ َربِّي غَفُوٌر َرِحيٌم[  يوسف  8
 98]نَُّه ُهَو الْغَفُوُر الرَِّحيُمقَاَل َسْوفَ َأْستَغِْفُر لَكُْم َربِّي ِإ[  يوسف  9
 36]فََمْن تَبَِعِني فَِإنَُّه ِمنِّي َوَمْن َعَصاِني فَِإنََّك غَفُوٌر َرِحيٌم[  إبراهيم  10
  49]نَبِّْئ ِعَباِدي َأنِّي َأنَا الْغَفُوُر الرَِّحيُم[  الحجر  11
 18]َوِإْن تَُعدُّوا ِنْعَمةَ اللَِّه لَا تُْحُصوَها ِإنَّ اللََّه لَغَفُوٌر َرِحيٌم[  النحل  12
 110]ِإنَّ َربََّك ِمْن َبْعِدَها لَغَفُوٌر َرِحيٌم[  النحل  13
 115]ِإنَّ اللََّه غَفُوٌر َرِحيٌمفََمنِ اْضطُرَّ غَْيَر َباغٍ َولَا َعاٍد فَ[  النحل  14
 119]ِإنَّ َربََّك ِمْن َبْعِدَها لَغَفُوٌر َرِحيٌم[  النحل  15
  25]ْن تَكُونُوا َصاِلِحيَن فَِإنَُّه كَاَن ِللَْأوَّابِيَن غَفُوًراِإ[  اإلسراء  16
 44]َولَِكْن لَا تَفْقَُهوَن تَْسبِيَحُهْم ِإنَُّه كَاَن َحِليًما غَفُوًرا[  اإلسراء  17
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 58]َوَربَُّك الْغَفُوُر ذُو الرَّْحَمِة لَْو ُيَؤاِخذُُهْم بَِما كََسُبوا لََعجََّل لَُهُم الَْعذَاَب[  الكهف  18
 6]فُوًرا َرِحيًماِإنَُّه كَاَن غَ[  الفرقان  19
 70]فَُأولَِئَك ُيَبدُِّل اللَُّه َسيَِّئاِتهِْم َحَسنَاٍت َوكَاَن اللَُّه غَفُوًرا َرِحيًما[  الفرقان  20
 11]ِإلَّا َمْن ظَلََم ثُمَّ َبدََّل ُحْسنًا َبْعَد ُسوٍء فَِإنِّي غَفُوٌر َرِحيٌم[  النمل  21
 16]ُه ُهَو الْغَفُوُر الرَِّحيُمقَاَل َربِّ ِإنِّي ظَلَْمتُ نَفِْسي فَاغِْفْر ِلي فَغَفََر لَُه ِإنَّ[  القصص  22
 2]َوُهَو الرَِّحيُم الْغَفُوُر[  سبأ  23
 15]اشْكُُروا لَُه َبلَْدةٌ طَيَِّبةٌ َوَربٌّ غَفُوٌركُلُوا ِمْن رِْزِق َربِّكُْم َو[  سبأ  24
 28]ِإنََّما َيخْشَى اللََّه ِمْن ِعَباِدِه الُْعلََماُء ِإنَّ اللََّه َعزِيٌز غَفُوٌر[  فاطر  25
 30]ِلُيَوفَِّيُهْم ُأُجوَرُهْم َوَيزِيَدُهْم ِمْن فَْضِلِه ِإنَُّه غَفُوٌر شَكُوٌر[  فاطر  26
 34]َعنَّا الَْحَزَن ِإنَّ َربَّنَا لَغَفُوٌر شَكُوٌر َوقَالُوا الَْحْمُد ِللَِّه الَِّذي َأذَْهَب[  فاطر  27
 41]ِإنَُّه كَاَن َحِليًما غَفُوًرا[  فاطر  28
 53]نَّ اللََّه َيغِْفُر الذُّنُوَب َجِميًعا ِإنَُّه ُهَو الْغَفُوُر الرَِّحيُمِإ[  الزمر  29
 32]نُُزلًا ِمْن غَفُورٍ َرِحيمٍ[  فصلت  30
 5]َألَا ِإنَّ اللََّه ُهَو الْغَفُوُر الرَِّحيُم[  الشورى  31
 23]َوَمْن َيقْتَرِفْ َحَسنَةً نَزِْد لَُه ِفيَها ُحْسنًا ِإنَّ اللََّه غَفُوٌر شَكُوٌر[  الشورى  32
 8]كَفَى بِِه شَهِيًدا َبْيِني َوَبْينَكُْم َوُهَو الْغَفُوُر الرَِّحيُم[  األحقاف  33
 2]اةَ ِلَيْبلَُوكُْم َأيُّكُْم َأْحَسُن َعَملًا َوُهَو الَْعزِيُز الْغَفُوُرالَِّذي خَلَقَ الَْمْوتَ َوالَْحَي[  الملك  34
 20]َواْستَغِْفُروا اللََّه ِإنَّ اللََّه غَفُوٌر َرِحيٌم[  المزمل  35
  14]َوُهَو الْغَفُوُر الَْوُدوُد[  البروج  36
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  ِمفَْعال  :رابعا

لم يأت على صيغة مفعال في القرآن الكريم سوى صـيغة مبالغـة واحـدة      

  :والجدول اآلتي يبّين مواقع تكرار هذه الصيغة، مكررة ثالث مرات )مدرار( :وهي

  مهااآلية ورق السورة  الرقم
 )6(]َوَأْرَسلْنَا السََّماَء َعلَْيهِْم ِمْدَراًرا[  األنعام  1
  )52(]َوَيا قَْومِ اْستَغِْفُروا َربَّكُْم ثُمَّ تُوُبوا ِإلَْيِه ُيْرِسلِ السََّماَء َعلَْيكُْم ِمْدَراًرا[  هود  2
  )   11(]ُيْرِسلِ السََّماَء َعلَْيكُْم ِمْدَراًرا[  نوح  3

  فَِعل : خامسا

  :وهي )فَِعل(جاء في القرآن الكريم ثالث صيغ مبالغة من زنة   

  ]2[عدد التكرار  :أِشر  -1

  )25(]َأُؤلِْقَي الذِّكُْر َعلَْيِه ِمْن َبْيِننَا َبْل ُهَو كَذَّاٌب َأِشٌر[:القمر -أ

  )26(]َسَيْعلَُموَن غًَدا َمنِ الْكَذَّاُب الَْأِشُر[:القمر -ب

  ]2[عدد التكرار  :وجلون -2

  )52(]إذْ َدخَلُوا َعلَْيِه فَقَالُوا َسلَاًما قَاَل ِإنَّا ِمنْكُْم َوجِلُوَن[:الحجر -1

  )60(]َوالَِّذيَن ُيْؤتُوَن َما َآتَْوا َوقُلُوُبُهْم َوجِلَةٌ َأنَُّهْم ِإلَى َربِّهِْم َراجُِعوَن[:المؤمنون -1

  ]1[عدد التكرار  :خَِصم -3

  )58(]ُموَنَبْل ُهْم قَْوٌم خَِص[ :الزخرف
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  ِفّعيل  :سادسا

  ]3[عدد التكرار  :صديق* 

  اآلية ورقمها السورة  الرقم
 )46(]ُيوُسفُ َأيَُّها الصِّدِّيقُ َأفِْتنَا ِفي َسْبعِ َبقََراٍت ِسَمانٍ َيْأكُلُُهنَّ َسْبٌع ِعَجافٌ[  يوسف  1
  )41(]قًا نَبِياَواذْكُْر ِفي الِْكتَابِ ِإْبَراِهيَم ِإنَُّه كَاَن ِصدِّي[  مريم  2
  )56(]َواذْكُْر ِفي الِْكتَابِ ِإْدرِيَس ِإنَُّه كَاَن ِصدِّيقًا نَبِيا[  مريم  3

  فعالن : سابعا
  ]31[عدد التكرار  :رحمن* 

  اآلية ورقمها السورة  الرقم
 ])3(الرَّْحَمنِ الرَِّحيمِ [  الفاتحة  1
  ])26(ًما فَلَْن ُأكَلَِّم الَْيْوَم ِإنِْسيا فَقُوِلي ِإنِّي نَذَْرتُ ِللرَّْحَمنِ َصْو[  مريم  2
  ])44(َيا َأَبِت لَا تَْعُبِد الشَّْيطَاَن ِإنَّ الشَّْيطَاَن كَاَن ِللرَّْحَمنِ َعِصيا [  مريم  3
َيا َأَبِت ِإنِّي َأخَافُ َأْن َيَمسََّك َعذَاٌب ِمَن الرَّْحَمنِ فَتَكُوَن ِللشَّـْيطَانِ َوِليـا   [  مريم  4

)45([  
َوِممَّْن َهَدْينَا َواْجتََبْينَا ِإذَا تُتْلَى َعلَْيهِْم َآَياتُ الرَّْحَمنِ خَرُّوا ُسـجًَّدا َوُبِكيـا   [  مريم  5

)58[  
  ])69(ثُمَّ لَنَنْزَِعنَّ ِمْن كُلِّ ِشيَعٍة َأيُُّهْم َأشَدُّ َعلَى الرَّْحَمنِ ِعِتيا [  مريم  6
  ])78(َأمِ اتَّخَذَ ِعنَْد الرَّْحَمنِ َعْهًدا َأطَّلََع الْغَْيَب [  مريم  7
  ])85(َيْوَم نَْحشُُر الُْمتَِّقيَن ِإلَى الرَّْحَمنِ َوفًْدا [  مريم  8
  ])87(لَا َيْمِلكُوَن الشَّفَاَعةَ ِإلَّا َمنِ اتَّخَذَ ِعنَْد الرَّْحَمنِ َعْهًدا [  مريم  9
  ])91(َأْن َدَعْوا ِللرَّْحَمنِ َولًَدا [  مريم  10
  ])92(َوَما َينَْبِغي ِللرَّْحَمنِ َأْن َيتَِّخذَ َولًَدا [  مريم  11
  ])93(ِإْن كُلُّ َمْن ِفي السََّماَواِت َوالَْأْرضِ ِإلَّا َآِتي الرَّْحَمنِ َعْبًدا [  مريم  12
  ])108(َوخَشََعِت الَْأْصَواتُ ِللرَّْحَمنِ فَلَا تَْسَمُع ِإلَّا َهْمًسا [  طه  13
  ])36(َأَهذَا الَِّذي َيذْكُُر َآِلَهتَكُْم َوُهْم بِِذكْرِ الرَّْحَمنِ ُهْم كَاِفُروَن [  نبياءاأل  14
  ])42(قُْل َمْن َيكْلَُؤكُْم بِاللَّْيلِ َوالنََّهارِ ِمَن الرَّْحَمنِ [  األنبياء  15
  ])26(ى الْكَاِفرِيَن َعِسيًرا الُْملُْك َيْوَمِئٍذ الَْحقُّ ِللرَّْحَمنِ َوكَاَن َيْوًما َعلَ[  الفرقان  16
  ])60( الرَّْحَمُنَوِإذَا ِقيَل لَُهُم اْسُجُدوا ِللرَّْحَمنِ قَالُوا َوَما [  الفرقان  17



 134

  اآلية ورقمها السورة  الرقم
  ])63(َوِعَباُد الرَّْحَمنِ الَِّذيَن َيْمشُوَن َعلَى الَْأْرضِ َهْونًا [  الفرقان  18
  ])5(ْحَمنِ ُمْحَدٍث ِإلَّا كَانُوا َعنُْه ُمْعرِِضيَن َوَما َيْأِتيهِْم ِمْن ِذكْرٍ ِمَن الرَّ[  الشعراء  19
  ])30(ِإنَُّه ِمْن ُسلَْيَماَن َوِإنَُّه بِْسمِ اللَِّه الرَّْحَمنِ الرَِّحيمِ [  النمل  20
  ])2(تَنْزِيٌل ِمَن الرَّْحَمنِ الرَِّحيمِ [  فصلت  21
ْحَمنِ َمثَلًا ظَلَّ َوْجُهُه ُمْسَودا َوُهَو كَِظـيٌم  َوِإذَا ُبشَِّر َأَحُدُهْم بَِما َضَرَب ِللرَّ[  الزخرف  22

)17([  
  ])19(َوَجَعلُوا الَْملَاِئكَةَ الَِّذيَن ُهْم ِعَباُد الرَّْحَمنِ ِإنَاثًا [  الزخرف  23
  ])33(لََجَعلْنَا ِلَمْن َيكْفُُر بِالرَّْحَمنِ ِلُبُيوِتهِْم ُسقُفًا ِمْن فَضٍَّة [  الزخرف  24
  ])36(َوَمْن َيْعشُ َعْن ِذكْرِ الرَّْحَمنِ نُقَيِّضْ لَُه شَْيطَانًا فَُهَو لَُه قَرِيٌن [  فالزخر  25
  ])45(َأَجَعلْنَا ِمْن ُدونِ الرَّْحَمنِ َآِلَهةً ُيْعَبُدوَن [  الزخرف  26
  ])81(قُْل ِإْن كَاَن ِللرَّْحَمنِ َولٌَد فََأنَا َأوَُّل الَْعابِِديَن [  الزخرف  27
  ])3(الَِّذي خَلَقَ َسْبَع َسَمَواٍت ِطَباقًا َما تََرى ِفي خَلِْق الرَّْحَمنِ ِمْن تَفَاُوٍت [  لملكا  28
  ])20(َأمَّْن َهذَا الَِّذي ُهَو ُجنٌْد لَكُْم َينُْصُركُْم ِمْن ُدونِ الرَّْحَمنِ [  الملك  29
  ])37(لرَّْحَمنِ لَا َيْمِلكُوَن ِمنُْه ِخطَاًبا َربِّ السََّماَواِت َوالَْأْرضِ َوَما َبْينَُهَما ا[  النبأ  30

  ول ْيعفَ :ثامنا

  ]1[عدد التكرار  :قّيوم* 

  )111(]َوَعنَِت الُْوُجوُه ِللَْحيِّ الْقَيُّومِ َوقَْد خَاَب َمْن َحَمَل ظُلًْما[:طه -1

  فُّعال : تاسعا

  ]1[عدد التكرار  :كبارا* 

  )22(]َوَمكَُروا َمكًْرا كُبَّاًرا[:نوح -1
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     فُعَّل: عاشرا

  ]1[عدد التكرار  :الخنس -1

   )15(]فَلَا ُأقِْسُم بِالْخُنَّسِ[:التكوير           

  ]1[عدد التكرار  :الكنس -2

  )16(]الَْجَوارِ الْكُنَّسِ[:التكوير             

  فْوعل  : حادي عشر

  ]1[عدد التكرار  :كوثر*   

  )1(]كَْوثََرِإنَّا َأْعطَْينَاَك الْ[ :الكوثر 

   ]لفظة واحدة[فَُعال : ثاني عشر

  ]1[عدد التكرار  :عجاب* 

  )5(]َأَجَعَل الَْآِلَهةَ ِإلًَها َواِحًدا ِإنَّ َهذَا لَشَْيٌء ُعَجاٌب[:ص

  فَُعلَة  :ثالث عشر

  ]1[عدد التكرار  :ُهمزة -1

  )1(]َوْيٌل ِلكُلِّ ُهَمَزٍة لَُمَزٍة[ :الهمزة

  ]1[عدد التكرار  :لمزة -2

  )1(]َوْيٌل ِلكُلِّ ُهَمَزٍة لَُمَزٍة[ :الهمزة
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  فََعلوت : رابع عشر

  ]2[عدد التكرار  :طاغوت*  

   )36(]َولَقَْد َبَعثْنَا ِفي كُلِّ ُأمٍَّة َرُسولًا َأنِ اُْعُبُدوا اللََّه َواْجتَِنُبوا الطَّاغُوتَ[:النحل -أ

  )17(]َيْعُبُدوَها َوَأنَاُبوا ِإلَى اللَِّه لَُهُم الُْبشَْرى َوالَِّذيَن اْجتَنَُبوا الطَّاغُوتَ َأْن[:الزمر -ب

  :خالصة المعجم اإلحصائي

أسجل مـا  ، وألفاظها في القرآن الكريم، بعد عرض المعجم اإلحصائي ألوزان المبالغة          

 .يمكن قراءته من هذا المعجم

  )مائـة وخمسـة  (ي القـرآن الكـريم   عدد ألفاظ المبالغة القياسية وغير القياسية الواردة ف: أوال

، وفَُعـول ، وِمفعـال ، فّعـال ( :وزنا منها األوزان الخمسة المشـهورة ) ستة عشر(موزعة على 

  :اآلتي الشكلموزعة بين المكي والمدني من القرآن الكريم كما في  )وفَِعل، وفَِعيل
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 المكـــــــــــــــي               المـــــــــــــــدني           

  
موزعة بين المكي والمدني مـن القـرآن   ) فعال، وفَُعول، وفَِعيل، وفَِعلفّعال، وِم( .1الشكل رقم 

  .الكريم

من مجمل الصيغ  )%40(ويتضح مما سبق أن نسبة الصيغ في المدني تعادل ما يقارب         

 الشكل كما يبّين  )%60(أما في المكي فقد كانت نسبة األوزان تقارب ، الواردة في القرآن الكريم

   :اآلتي
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المكيالمدني
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المكي

موزعة بين المكي والمدني من القـرآن  ) فّعال، وِمفعال، وفَُعول، وفَِعيل، وفَِعل(. 2الشكل رقم 

  .الكريم

 
  

  مفعيل

  فُعُّول
  

 مفعال

  فَِعل

  فُعَّال

  فُعَّل

  فَوَعل

  فَُعال

  فَُعلَة

 فّعال

  فعيل

  فَعول

  ِفّعيل

  فعالن

  فَيعول

  فعلوت
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  إذ كان ، األكثر حضورا )وفَِعيل، وفَُعول، فّعال( :كانت أوزان المبالغة المشهورة: ثانيا

لفظا موزعة بين المدني والمكي من  )وأربعون ثمانية:("فّعال " عدد ألفاظ المبالغة من وزن  -أ 

  :القرآن كما في الشكل اآلتي

             المكــــــــــــــي                                المــــــــــــــدني 

  
لفظا موزعة بـين المـدني   ) ثمانية وأربعون":(فّعال "دد ألفاظ المبالغة من وزن   .3الشكل رقم 

  والمكي من القرآن

  

 أكّال

 تّواب
  خّوان

  طّواف

  سّماع

  قّوام

  نضاخ

       

أفاك   أمارة  

أواب    بناء  

  ثجاجا  حالف

حمال   ختّار 

  سخالق    خنا

  سحار  صبار

 غفارغساق  

غواص  فتّاح 

 كذابفّعال    

لّوام    مشّاء 

  منّاع    نّزاع 

  نفاث   هماز  

 وهاجا   

 أّواه

  جّبار

 سيارة

  ظالم

  عالم

  قهار

  كَفّار

  وهاب
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موزعة بين المدني والمكي ، لفظا )نوأربعة وعشر:("فعول " لغة من  زنة عدد ألفاظ المبا  -ب

  :اآلتي الشكلمن القرآن كما في 

ــي                          ــدني                                  المكــــــــ المــــــــ

  
 لفظا، موزعة بين المـدني ) أربعة وعشرون":(فعول "عدد ألفاظ المبالغة من زنة   .4الشكل رقم 

  والمكي من القرآن

جهول 

  عبوس

عفو 

  نصوح

   
  

 َحمولة   جزوع

  زهوق    خذول

   قنوط  عجول  

   كنود   قتور 

  هلوع    منوع 

  يئوس    ودود 
 

  رءوف 

  شكور

  طهور  

  ظلوم 

  عدو 

غفور 

  فخور

   كفور
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لفظا  موزعة بين المدني والمكـي مـن    )نوأربعة وعشر( :"فعيل" عدد األلفاظ من زنة  -ج 

   :القرآن كما في الشكل اآلتي

  المدني                                                       المكي                        

  
لفظا  موزعة بين المدني والمكي ) أربعة وعشرون": (فعيل"عدد األلفاظ من زنة   .5الشكل رقم 

  من القرآن

فقد  جاء مـن هـذا    ):فَِعل(أما   "مدرار" سوى لفظ واحدة وهو  )مفعال(لم يرد من وزن  :ثالثا

وكلها في المكي من سور القرآن ، )وخَصم، و وجِل، أِشر( :وهي، الوزن ثالثة ألفاظ مبالغة فقط

  .الكريم

وقـد  ، مـرة  )ألف ومائتان وسبعة وأربعون(كرار ألفاظ المبالغة الخمسة المشهورة عدد ت :رابعا

، مرة )وثمان وثالثين ةتسعمائ(األكثر تكرارا حيث تكررت  )فعيل(كانت ألفاظ المبالغة من زنة 

 )فّعـال (أما األلفاظ من زنة ، مرة )وتسعين امائة وأربع(فقد تكررت  )فعول(أما األلفاظ من زنة 

أنـا  ، مرات )خمس(ثالثة ألفاظ بتكرار قدره  )فَِعل(وجاء من زنة ، مرات )مائة وسبع(فتكررت 

   شيرب    بديع    أليم     أثيم  

    حليم    حكيم  حفيظ   بصير 

   سميع   رحيم  خصيم  خبير  

    غني    ليمع  عزيز    شهيد 

  ولّي   صيرن    نذير    قدير 

  بليغ   

   

  أمين  

 عصي  

  نسي 
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اآلتي يوضح النسـب المئويـة    والشكل .مرات )ثالث(فجاء لفظ واحد مكررا   )ِمفعال(من زنة 

  :لألوزان الخمسة
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ول الَفِعْيلَفُع الَفعَّ َفِعلْ ِمفع

متسلسلة1

  
  النسب المئوية لألوزان الخمسة. 6الشكل رقم 

مـن غيرهـا مـن     أكثر حضورا في القرآن الكريم )فعال(نت ألفاظ المبالغة من زنة كا: خامسا

بينمـا تسـاوت   ، لفظا من ألفاظ المبالغة من هـذا الـوزن   )أربعون(حيث ورد  أوزان المبالغة

أما صـيغة  ، لفظا لكل صيغة )أربعة وعشرين(في عدد األلفاظ بمعدل  )وفعيل، فعول(الصيغتان 

أما  صيغة ، ألفاظ )ثالثة(تبة الرابعة إذ كان عدد األلفاظ من هذه الصيغة فجاءت في المر )فَعل(

وية لعدد ألفـاظ المبالغـة مـن    ئوالشكل اآلتي يبّين النسب الم .مفعال فلم يرد منها إال لفظ واحد

    .األوزان المشهورة
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متسلسلة1

    .األوزان المشهورة وية لعدد ألفاظ المبالغة منئالنسب الم .7الشكل رقم 
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  الفصل الرابع

  - سبحانه - ما جاء من أوزان المبالغة صفة هللا  

  

  

  -عز زجل  -المبالغة في صفات اهللا * 

  نسبة صيغ المبالغة للبشر وغيرهم   :أوال

  .نسبة صيغ المبالغة للبشر وغيرهم  هللا سبحانه وتعالى   :ثانيا
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   - عّز وجل - المبالغة في صفات اهللا 

وقوف قلـيال علـى   الال بد من  –عز وجل  -قبل دخول غمار الحديث عن صفات اهللا 

نعـت  " :والوصف في اللغة، واألغراض التي يساق من أجلها الوصف، مفهوم الصفة أو النعت

  )1(" وبيان هيئته ، وإظهار حاله، الشيء بما فيه

أو  )ت برجـل كاتـب  مرر(: كقولك، إما تخصيص نكرة" : والغاية من النعت في اللغة

أو ذم  )الـرحيمُ  بسم اهللا الرحمنِ( :أو مدح نحو، )مررت بزيد الخياط(: كقولك، توضيح معرفة

أمـا  ، )المسـكينُ  اللهم ارحم عبدَك(:أو تـرحم نحـو )الرجيُم أعوذ باهللا من الشيطانِ( :نحـو

فقـد جـاء لتوكيـد     )3(]ورِ نَفْخَةٌ َواِحَدةٌفَِإذَا نُِفخَ ِفي الصُّ[و  )2(]ِتلَْك َعشََرةٌ كَاِملَةٌ[:قوله تعالى

  )4("المعنى

  :القرآن الكريم لألغراض السابقة ومنهفي وقد جاء الوصف " 

  .التخصيص في النكرة -1

    )5(]فَتَْحرِيُر َرقََبٍة ُمْؤِمنٍَة[ :كقوله تعالى

  .أي زيادة البيان، التوضيح في المعرفة -2

   )6(]يِّ الُْأمِّيَِّوَرُسوِلِه النَّبِ[  :كقوله تعالى

  

  

                                                 
 )وصف: (المعجم الوسيط )1(

 196: البقرة )2(

 13:الحاقة )3(

   284ص: ابن هشام، شرح قطر الندى )4(

 92النساء  )5(

 158: األعراف )6(
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  .ومنه صفات اهللا تعالى، المدح والثناء -3

* الرَّْحَمنِ الرَِّحيمِ * الَْحْمُد ِللَِّه َربِّ الَْعالَِميَن * بِْسمِ اللَِّه الرَّْحَمنِ الرَِّحيمِ [ :كقوله تعالى

   )1(]*َماِلِك َيْومِ الدِّينِ 

   )2(]ارُِئ الُْمَصوُِّرُهَو اللَُّه الْخَاِلقُ الَْب[ :وقوله تعالى

  .الذم -4

    )3(]فَاْستَِعذْ بِاللَِّه ِمَن الشَّْيطَانِ الرَّجِيمِ[ :كقوله تعالى

  .التأكيد لرفع اإلبهام -5

    )4(]لَا تَتَِّخذُوا ِإلََهْينِ اثْنَْينِ[ :كقوله تعالى

  )6("  )5(]فَاْسلُْك ِفيَها ِمْن كُلٍّ َزْوَجْينِ اثْنَْينِ[ :وقوله تعالى

أو تخصيص نكرة ، قد يجيء النعت لمجرد الثناء والمدح ال يراد به إزالة اشتراك" إذا 

أو تعريف المخاطب من أمر الموصوف ، أو تحقير، بل لمجرد الثناء والمدح أو ضدهما من ذم

   .جاءني زيد العاقل الكريم الفاضل :وذلك نحو قولك، ما لم يكن يعرفه

لـك  ذومـن  ، لثناء عليه بما فيه من الخصال الحميـدة تريد بذلك التنويه للموصوف وا

تعالى عن ذلك  –ال تريد بذلك فصله من شريك ، الحي العالم القادر :صفات الباري سبحانه نحو

على جهة اإلخبار عن نفسه بما فيه لمعرفة ذلك  –سبحانه  –وإنما المراد الثناء عليه بما فيه  –

  .والندب إليه

                                                 
 .4-1الفاتحة  )1(

 24:الحشر )2(

 98:النحل )3(

 51:النحل )4(

  27: المؤمنون )5(

 208-207/ 3: اإلتقان في علوم القرآن: السيوطي: ينظر )6(
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ذممته بذلك ال أنك أردت أن تفصـله مـن   ، ا الجاهل الخبيثرأيت زيد :وتقول في الذم

  .شريك له في اسمه ليس متصفا بهذه األوصاف

وأمس ال يكـون   )أمس الدابر( :للتوكيد نحو قولهم -كما ذكرنا آنفا  -وقد تجيء الصفة

 )1(]ُه ِإلٌَه َواِحٌدِإنََّما اللَّ[ :ونحو قوله تعالى، والميت ال يكون إال غابرا )المّيت الغابر(إال دابرا و 

ومعنى التأكيد هنا أن مدلول الصفة استفيد ممـا فـي   ، )2(]فَِإذَا نُِفخَ ِفي الصُّورِ نَفْخَةٌ َواِحَدةٌ[و 

رجـل   :بخـالف قولـك  ، الموصوف فصار ذكره في الصفة كالتكرار إذ ليس فيه زيادة معنى

  )3(" رجل   :أال ترى أن الظرف لم يفهم من قولك، ظريف

وتعـددت  ، األغـراض منهـا  تعـددت  و، د تعددت األوصاف في القرآن الكـريم إذا فق

   .الموصوفات

، –سـبحانه   –ونحن هنا بصدد الحديث عما جاء من أوزان المبالغـة فـي صـفة هللا    

وللوقوف على هذه القضية بالشكل الصحيح ال بد من التعرض لما جـاء مـن أوزان المبالغـة    

مما أشكل فهمـه   -سبحانه  –بأوزان المبالغة للحق حيث كان الوصف ، وصفا للبشر وغيرهم

، هم أخذوا ذلك الوصف من باب صـفات البشـر  نأل، على كثير من القارئين لكتاب اهللا العزيز

وكشـفت  ، وقد أجيب عن بعض تلك التساؤالت، فأوردوا التساؤالت في حقيقة الوصف بالمبالغة

  .أسرار الوصف بالمبالغة

ضمن مجمـوعتين   في القرآن الكريم بأوزان المبالغة ويمكن إدراج ما جاء من وصف

    :كما هو آت

  

  

                                                 
 171: البقرة )1(

 13: الحاقة )2(

/ بيـروت  –، عالم الكتب 48 – 3/47، 1م. شرح المفصل: ابن يعيش، موفق الدين يعيش بن علي بن يعيش النحوي )3(

 .القاهرة –مكتبة المتنبي 
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  .نسبة صيغة المبالغة للبشر وغيرهم: أوال

تزيل إبهاما أو تؤكد أمرا ، سبق القول أن الوصف له دالالت متعددة تتعلق بالموصوف

وكل ما سبق يلقـي الضـوء علـى    ، أو تمّيز موصوفا من غيره وإلى ذلك من األغراض، ما

وسيحاول الـدارس  ، أو تأكيد، أو تحقير، من مدح أو ذم، ضايا الداللية المرتبطة بالموصوفالق

  .هنا التركيز على طبيعة الوصف بأوزان المبالغة وأبعاده الداللية

وغيـر  ، والمقصود بطبيعة الوصف هو الوصف بما كان من أوزان المبالغة القياسية  

ونقصـد بالتفـاوت   ، درجات الوصف بتفاوت الصـفة حيث تفاوتت ، القياسية في القرآن الكريم

التفاوت في دالالت البنية الصرفية المستخدمة في الوصف بين صيغة اسـم الفاعـل   ، بالوصف

 –وما جاء من أوصـاف الحـق   ، ومبالغته وذلك فيما جاء من أوصاف البشر وغيرهم من جهة

  .من جهة أخرى –سبحانه تعالى 

ف على زنة المبالغة للبشر وغيرهم وسـيأتي فـي   وهذا تفصيل لما جاء من األوصا  

  :الفصل الرابع من هذه الدراسة تحليل لكل وصف من هذه األوصاف

  :ما جاء من الوصف بأوزان المبالغة لإلنسان  -1  

، عجول، يئوس، فخور، ظلوم، كنود، قنوط، قتور، خذول، جهول، هلوع، جزوع، منوع(      

، حـالف ، لّوام، قّوام، مناع، حمال، أكّال، طّواف، أفاك، خّوان، أّواه، مشّاء، هّماز، عدو، كفور

، عصـي ، نفّـاث ، نصير، جبار، ختّار، أواب، أمار، كذاب، كفَّار، سّماع، صبار، سيار، سحار

  )بشير، خصيم، حفيظ، أمين، عليم، قدير، ولّي، نذير، شهيد

  :ما جاء من الوصف بأوزان المبالغة لغير اإلنسان -2

ووصف يوم القيامة بــ    )وغواص، وبناء، خناس(بـ : ء وصف الشيطان والجانجـا       

ووصـف عـذاب جهـنم    ، )ومـدرار ، ونضاخ، و ثّجاج، طهور(ووصف الماء بـ ، )عبوس(

والشـمس   )حمولـة (بـأنها  :ووصفت للحيوانات، )النّزاعة(ووصفت نار جهنم بـ ، )أليم(بـ
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والتوبة ) غساق(وصديد أهل جهنم بأنه  )زهوق(ووصف الباطل بـأنه  ).وهاجا(بكونها سراجا 

  ).بليغ(والقول بأنه  )نصوح(بأنها 

َيـْأتُوَك  [:قوله تعالى سبحانه وتعالى-مثال  -ومما جاء من صيغ المبالغة في وصف البشر  

ولم   )فعيل(وهي من أوزان المبالغة على زنة ) عليم(فقد جاء الوصف بـ ، )1(]بِكُلِّ َسحَّارٍ َعِليمٍ

 ؛ومن هنا نلحظ أن الوصف قد بولغ فيه وُحققت الزيادة في معانيـه ، على زنة اسم الفاعل يأت

فالسحرة متفاوتون في ، فهؤالء السحرة الذين يصفهم اهللا إنما هم شديدو العلم بصنعتهم وسحرهم

  .للمبالغة والداللة على الزيادة في صفتهم  )فعيل(فجاء الوصف على بناء ، علمهم بالسحر

لَقَْد َأَضلَِّني َعنِ الذِّكْرِ َبْعَد ِإذْ َجـاَءِني َوكَـاَن الشَّـْيطَاُن    [ :-جل وعال  –قوله وكذلك 

وتتضـح هنـا  زيـادة    ، وهنا يبين الوصف أن الشيطان دائم الخذالن للناس، )2(]ِللِْإنَْسانِ خَذُولًا

ضح سـمة  والصفة هنا جاءت لتو، إلى صيغة فعول )فاعل(العمل من خالل العدول من صيغة 

فجاء الوصف للشيطان على بناء ، وصفة قائمة، حتى أصبحت له سجية دائمة، مالزمة للشيطان

  .للمبالغة في الصفة والداللة على تكرارها في كل وقت )فعول(

 َوَآتَاكُْم ِمْن كُلِّ َما َسَألْتُُموُه َوِإْن تَُعدُّوا ِنْعَمةَ اللَّـِه لَـا تُْحُصـوَها ِإنَّ   [:ومنه قوله تعالى

وهنا تتضح الزيـادة في الصفة مـن خالل استخدام لفظتي المبالغـة  ، )3(]الِْإنَْساَن لَظَلُوٌم كَفَّاٌر

ولماذا كان الوصـف علـى   ، ولكن لماذا بولغ في وصف اإلنسان بالظلم والكفر )وكفّار، ظلوم(

فهـذا  ، فسـها في اآلية ن ن جلّيلعل هذا بّي ؟)وكافر، ظالم(ولم يكن على فاعل  )وفّعال، فعول(

فكان بكـل نعمـة   ، من النعم ما ال حصر له، اإلنسان يسأل اهللا سبحانه كلَّ ما يريد ويعطيه اهللا

  .وكفره بكل نعم جعله كفارا مبالغا في كفره، فظلمه كبير ومتكرر، كافرا، ظالما

ومن الوصف بأوزان المبالغة قوله تعالى يصف يوم القيامـة علـى لسـان المـؤمنين     

فقد  جاء وصف يوم ، )4(]ِإنَّا نَخَافُ ِمْن َربِّنَا َيْوًما َعُبوًسا قَْمطَرِيًرا[: وال يوم القيامةالموقنين بأه
                                                 

 37:الشعراء )1(

 29:الفرقان )2(

 34:ابراهيم )3(

 10: اإلنسان )4(
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 ، والعبوس هو االشتداد، عابس :عبوس مبالغة"للداللة على هول ذلك اليوم  )عبوس(القيامة بـ 

القيامة بــ  ومن هنا جاء وصف يوم  )1(" وعبوس ، وعّباس، عابس :فهو، اشتّد :وعبس اليوم"

  .زيادة في الترهيب والداللة على الشدة )عبوس(

  :ويمكن أن نستنتج من خالل استعراض الوصف بالمبالغة للبشر

عن معنـى اسـم    روالتكثي، أن كل وصف ال بد له أن يحمل الزيادة في المعنى والمبالغة به -أ

داللــة   ):جـزوع (ل  وكذلك تحم، يحمل داللة التكثير في المنع ):منوع(الفاعل فالوصف بـ 

ومثل ، والداللة في التكثير ال تتأتى إال عند التفاوت في الصفة من واحد آلخر، التكثير في الفعل

فاألكثرية ، فالبشر وغيرهم متفاوتون فيما بينهم في الصفات، ذلك كل ما جاء من أوصاف البشر

  .والمبالغة نابعة من باب اتصاف الموصوف بالصفة

بمـا يـدل    متصفا بالفعل دون زيادة ُيوصفْ فمن يكْن، متغيرة غير ثابتةأن صفات البشر  -ب

أما إذا أكثر من الفعل وبالغ فيه فإنه يوصف بمـا يـدل علـى    ، على االتصاف غير المبالغ فيه

أما من اعتاد األمر فيوصـف بــ    )كاذب(يوصف بـ ، فمن كذب مـرة، والمبـالغة، الكثرة

ال  )خـذول (ومن كـان من عادته الخـذالن يوصـف بــ    ،للداللة على كثرة الكذب )كذّاب(

 -وهل تتبدل وتتغير، في درجاتها –سبحانه وتعالى  –ولكن هل تتفاوت صفات الحق  ).خاذل(

   ؟-تعالى اهللا عن ذلك

  .نسبة صيغة المبالغة هللا سبحانه وتعالى :ثانيا

بالذكر مـا   ونخص  –سبحانه وتعالى  –اختلفت اآلراء حول ما جاء من الوصف لذاته 

أسماء اهللا تعالى إنمـا   ّنإ"  :فمنهم من قال )وفعال، وفعيل، فعول(كان على أوزان المبالغة كـ 

، جارية علـى فعيـل   –سبحانه –وأكثر صفاته ، والنهاية في صفاته، يقصد بها المبالغة في حقه

األوزان التـي  " :وهذا الرأي قائم على اعتبار صيغ المبالغة )2("وحكيم ، وعليم، وقدير، كرحيم

                                                 
 )عبس: (المعجم الوسيط)1(

 506، ص2م: الزركشي، البرهان في علوم القرآن )2(
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كظَـالَّم  ، قُصد بها الداللة على كثرة اتِّصاف الموصوِف بالصِّفة مثل فَّعال وفعيل وهي كثيـرة 

  )1(" .وعليم

 –سـبحانه   –اعتبار ما كان على وزن المبالغة مـن أوصـاف اهللا    همكما رفض بعض

الفريـق إلـى   فتوجه هذا ، مطلقة ال تتفاوت –جل وعال  –مبالغة واحتج لذلك بأن صفات اهللا 

صفات اهللا تعالى التي هي على صيغة المبالغة مجازا ألن المبالغـة ال  " اعتبار كل ما جاء من 

  )2("  صفات اهللا منزهة عن ذلك و، تكون في صفات ال تقبل الزيادة والنقصان

مـن أوزان  بمـا كـان    –سبحانه  –الحق وصف ومن هنا نشأ الخالف حول ما كان 

ال تفاوت ، فصفات الحق مطلقة كاملة، الغة فهو محق من زاوية تفكيرهومن رفض المب، المبالغة

فقد نظر من زاويته الخاصة حين نظر إلى البنية الصرفية التي ، كما أن من يقول بالزيادة، فيها

   .تحمل في زيادة مبناها زيادةً في معناها

المبالغة كلهـا   أن صفات اهللا التي على صيغة" ذكر البرهان الرشيد " وفي هذه المسألة 

، ن ثبتت للشيء أكثـر ممـا لـه   أألن المبالغة ، ألنها موضوعة للمبالغة وال مبالغة فيها، مجاز

وأيضاً فالمبالغة تكون في صفات تقبـل  ، وصفاته تعالى متناهية في الكمال ال يمكن المبالغة فيها

وقـال  . السـبكي  ستحسنه الشيخ تقي الـدين او. وصفات اهللا منزهة عن ذلك، الزيادة والنقصان

  :التحقيق أن صيغ المبالغة قسمان: الزركشي في البرهان

  . ما تحصل المبالغة فيه بحسب زيادة الفعل: أحدها

  ..بحسب تعدد المفعوالت: والثاني

واحد قـد يقـع علـى جماعـة     ـإذ الفعل ال، وال شك أن تعددها ال يوجب للفعل زيادة

 أن) حكيم(ولهذا قال بعضهم في، ويرتفع اإلشكالوعلى هذا القسم تنزل صفاته تعالى ، متعددين

                                                 
 )بلغ: (ابن منظور، لسان العرب )1(

  ـ، المطبعة ه1305، 1، ط:حاشية الصبان على شرح العالمة األشموني على ألفية ابن مالك في النحو )2(

 .2/214الخبرية بمصر،     
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المبالغـة فـي التـواب    : في الكشاف جاء. معنى المبالغة فيه تكرار حكمه بالنسبة إلى الشرائع

زل صاحبها منزلـة  نُ، ألنه بليغ في قبول التوبة أو، للداللة على كثرة من يتوب عليه من عباده

َواللَُّه َعلَى كُـلِّ  [:تعالى ضالء سؤاالً على قولهوقد أورد بعض الف. من لم يذنب قط لسعة كرمه

والزيادة على ، لزيادة على معنى قادراغ المبالغة فيستلزم ين قديراً من صأ وهو، )1(]شَْيٍء قَِديٌر

وأجيب بـأن   .إذا اإليجاد من واحد ال يمكن فيه التفاضل باعتبار كل فرد فرد، معنى قادر محال

، فراد التي دل السياق عليهـا كل فرد وجب صرفها إلى مجموع األ نالمبالغة لما تعذر حملها ع

  )2("فهي بالنسبة إلى كثرة المتعلق ال الوصف

ولـيس  ، عد المبالغة والزيادة في صفات الخالق من باب تعدد المتعلقات والمفعوالتإذا تُ

ذا إذا كانـت  وه، المراد األكثرية في المتعلقات ال في الصفة نفسها" من باب تفاوت الصفة فإن 

  )3("وإن كانت صفة فعل فال إشكال، صفة ذات

وهكذا فقد تجاوز علماؤنا إشكالية الوصف بالمبالغة للحق سبحانه بأن قّسـموا المبالغـة   

  :نفسها إلى قسمين

   .المبالغة في الصفة :ثانيا       .المبالغة في الفعل :أوال

ما المبالغة في صـفات الـذات   أ، فجعلوا المبالغة في الفعل جائزة على كل صاحب فعل

كثرة من يقع عليهم فعل الحـق   ؛وُيقصد بتعدد المتعلقات، اإللهية فهي مبالغة في تعدد المتعلقات

  .من رحمة أو مغفرة –سبحانه –

، مبالغته ال من الزيادة في وصف الحق بالرحمة تنبع )رحيم( –سبحانه –فالقول بأن اهللا 

وكذلك القـول  ، -سبحانه  –الكثرة من كثرة من يرحمهم الحق  وإنما تنبع المبالغة والداللة على

، وكثرة العفو والغفران هما المقصودان بالمبالغـة ، فكثرة من يقع تحت مغفرة الحق )غفور(في 

  .-سبحانه –وليس المقصود الزيادة في صفات اهللا 

                                                 
 284: البقرة )1(

 3/284:السيوطي، اإلتقان في علوم القرآن )2(

 .1/62، 1م: األلوسي، روح المعاني )3(
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أما ، انهومن هنا فإن تعدد المفعوالت أو المتعلقات أوجب الزيادة في الصفة للحق سبح 

فصـفات البشـر   ، والتفاوت فيه، صفات البشر فإن المبالغة متحققة عندهم من الزيادة في الفعل

  .صفات متفاوتة متقلبة غير ثابتة في كل المواقف أو المواقع

   :ومما جاء على أوزان المبالغة من أسماء الحق وصفاته ما يلي 

، خبير، غني، حليم، بديع، غفار، علّام، خالق، فّعال، فتّاح، غفور، رءوف، شكور، عفو، ودود(

  ).قّهار، جبار، عليم، رحيم، حكيم، عزيز، بصير، سميع، قدير، ولّي، شهيد، نصير

وقـد اعتبـرت   ، فقد نفى الحق سبحانه اتصافه بهما )و نسّي، ظلّام:(أما صيغتا المبالغة

  .هاتان الصيغتان من مشكل صيغ المبالغة

وهي مـن   إذا كثر منه الظلم )ظالم(ف الموصوف بـ ويوص، فمبالغة ظالم :أما ظالم

فعال  " ألن  ؛)فعيل(وهو من كثر منه فعل النسيان من زنة ، فمبالغة ناسٍ :وأما نسّي، زنة فّعال

و ، )2("وحكـيم  ، وعلـيم ، وقدير، كرحيم، فعيل" و، )1(" ووهاب ، وتواب، ومنان، غفار :نحو

  .الفاعل الدالة على التكثير والزيادة في الفعل كالهما وزن من أوزان صيغ المبالغة في اسم

في القرآن الكريم ثالث مرات في السـور المدنيـة    )ظالم(وقد وردت صيغة المبالغة 

َوَمـا  [ :ومرتين  في السور المكية في قوله تعالى، )3(]ِللَْعبِيِد بِظَلَّامٍَوَأنَّ اللََّه لَْيَس [ :بقوله تعالى

   )5(]َوَما َأنَا بِظَلَّامٍ ِللَْعبِيِد[ :وقوله تعالى، )4(]بِيِدَربَُّك بِظَلَّامٍ ِللَْع

يعـّدان  ، )7(]َوَما كَاَن َربَُّك نَِسيا[:وقوله تعالى، )6(]َوَما َربَُّك بِظَلَّامٍ ِللَْعبِيِد[ :فقوله تعالى

مبالغة أنه ال يلزم من نفي الظلم أو النسيان بصيغة ال :والمقصود بذلك، من مشكل صيغ المبالغة

                                                 
 .511ص. 2م: الزركشي، البرهان في علوم القرآن )1(

 )بلغ: (ابن منظور، لسان العرب )2(

 10:الحج/  51: األنفال/ 182: سورة آل عمران )3(

 46:سورة فصلت )4(

 29: سورة ق )5(

 46:سورة فصلت )6(

 64:سورة مريم )7(
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  )1(]ِإنَّ اللََّه لَا َيظِْلُم النَّاَس شَْيًئا[ :قال اهللا تعالى. والواقع نفيه، نفي أصل الظلم أو أصل النسيان

   ) 2(]ِإنَّ اللََّه لَا َيظِْلُم ِمثْقَاَل ذَرٍَّة[و 

َوَمـا َأنَـا   [ :وفي تفسير قوله تعـالى ، في تفسيرها على تفسير ظالم )نسّي(وقد ُحملت 

   :قال المفسرون، )3(]امٍ ِللَْعبِيِدبِظَلَّ

أي أن يكون من قولك هـو ظـالم   .وأن اآلية من هذا الباب، أن فّعال قد ورد بمعنى فاعل -1

  .وظالم لعبيده. لعبده

وإن قلـيال  ، إن عظيما فعظـيم ، أن المنسوب في المعتاد إلى الملوك من الظلم تحت ظلمهم-2

أنه منسوب  همل شيء ملكه قّدس ذاته عما قد يتوهم بعضفلما كان ملك اهللا تعالى على ك، فقليل

  .- والعياذ باهللا – إليه من ظلم تحت شمول كل موجود 

  .)4(" أنه يراد لو عذبت من ال يستحق العذاب لكنت ظالما مفرط الظلم فنفى ذلك -3

  :كما يورد صاحب البرهان في األمر عدة وجوه منها    

كثرة العباد بصيغة المبالغة  –عز وجل –فقابل اهللا ، ير بالكثيرأن األمر من باب مقابلة الكث -4

 حيث قابل صـيغة المبالغـة   ، )5(]َعلَّاُم الْغُُيوبِ[ :ولهذا دليله وهو قوله تعالى، الدالة على الكثرة

وفـي اآليـة   ، )6(]َعاِلُم الْغَْيـبِ [ :في موضع آخر -عّز وجل –وقال  "الغيوب" بالجمع "فّعال "

  ).الغيب(ل صيغة فاعل الدالة على الفعل دون الداللة على الكثرة بالمفرد األخيرة قاب

                                                 
 44:سورة يونس) ق(

 40: سورة النساء )2(

 29:سورة ق )3(

 4/9: ينظر الزمخشري، الكشاف )4(

 78: سورة التوبة )5(

 73:سورة األنعام )6(
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وذلك ألن الظالم إنمـا يظلـم   ، أن نفي الظلم الكثير يقتضي بطبيعة األمر نفي الظلم القليل -5

فإن ترك الظلم الكثير الذي يعود عليه بالنفع الكثير فقد ترك القليل مـن الظلـم   ، النتفاعه بالظلم

  .أن نفي المجموع يصدق بنفي الواحدكما ، حتما

  ."ليس ذا ظلم "  :أن األمر من باب النسب أي -6

  .لكان كثيرا الستغنائه عنه -سبحانه وتعالى –أن أقل القليل لو ورد عن اهللا  -7

ومـا ربـك   [فجعل في مقابلة ذلـك  " ليس بظالم ، ليس بظالم، ليس بظالم" :أن معنى القول -8

  .ى المعنى المراد بنفي الظلموفي هذا تأكيد عل]بظالم

  ."ظالم" قال  نأن اآلية جواب لم -9

  .أن قوله ظلّام العتبار أن من يعذب غيره عذابا شديدا قبل الفحص عن الذنب ظالم -10

وغير المبالغة سواء في اإلثبات فقد جرى النفـي  ، لما كانت صيغة المبالغة في صفات اهللا -11

  .على ذلك

  .)1("عريض بأن ثمة ظالما للعبيد من والة الجورأن مقصد القول الت -12

وأسـمائه علـى وزن    –سـبحانه   –وإنعام النظر في بعض ما جاء من صفات الحق 

  .المبالغة يَمكّننا من استيضاح األمر بشكل أوضح

علما  )عفّو(نفسه بأنه  –سبحانه –فقد وصف الحق ، نموذجا )عفّو(ولنأخذ صيغة المبالغة        

ولكن هل هذه الكثرة متعلقة ، وهي دالة على الكثرة )فعول(من أوزان المبالغة من زنة بأن عفُّو 

   ؟بالفعل أم ماذا

، وهو فَُعوٌل من الَعفْـوِ ، العفُوُّ :في أسماء اهللا تعالى :عفا"  :يقول صاحب لسان العرب

. أبنيـة المبالغـة  وهو من ، الَمْحُو والطَّْمس وأصله، وهو التجاوز عن الذنب وتَْرُك العقاب عليه

                                                 
 .513-511، ص2م: ينظر الزركشي، البرهان في علوم القرآن )1(



 155

 واهللا تعـالى ، الَعفُْو َعفُْو اهللا عزَّ وجلَّ عن خلقه :و.. .، وَعفُوٌّ فهو عاٍف، عفا يْعفُو َعفْواً :ُيقال

: األنباري في قوله تعالى قال ابن. وكلُّ من استحقَّ عقوبةً فتركْتَها فقد عفوتَ عنه. الَعفُوُّ الغفور

قولهم َعفَت الرياح اآلثار إذا َدَرَسـتْها   مأخوذٌ من، ؛ محا اهللا عنك)1(" عفا اهللا عنك ِلَم أِذنْتَ لهم"

، لـه فأعطيتـه   عفوتُ لفالنٍ بمـالي إذا أفَْضـلْتُ   :يقال.. .ُعفُّواً وقد َعفَت اآلثار تَْعفُو، وَمَحتْها

 لىأن تطلب إ: واالستعفاء.. ..برَّأه: وأعفاه من األمر... وعفوتُ له عمَّا لي عليه إذا تركتَه له

  )3(" من ُيكَلِّفُك أمراً أن يعفيك منه 

يكثر العفو على العصاة مـع   -سبحانه وتعالى –والمقدرة فاهللا ، والعفو مرتبط بالقوة  

وربما كان اقتران العفو بالمقدرة إشارة وتنبيه علـى القـدرة علـى    ، كمال قدرته على االنتقام

فهو يستْدِعي محَو اآلثار المترتبة علـى  ، ال غضب وال تقريع فيه :ومن جهة فإن العفو، االنتقام

 .وهذا دليل على عظيم الصفة، الُمرتكَب في حق العافي الذنب

الكثيرة والتي ال يحصـيها إال اهللا عـزَّ    فإّن العفو اإللهي له مظاهره :ومن جهة أخرى

ويفـتح  ، ركان عفوه الكبير يغري البش، ال ليعذبنا وألن اهللا سبحانه وتعالى خلقنا ليرحمنا، وجل

فأحيانـاً يتحـدث القـرآن    ، ومن هنا  اتخذ العفو أشكاال مختلفةً، والتوبة أمامهم أبواب الرجوع

وهذا بدوره له ، وأحيانا على مستوى الحياة الدنيا، ةاإللهي على مستوى اآلخر الكريم عن العفو

، والكبيـر ، سافرة والتيسرات على المريض والمبالتشريعات الرباني كالعفو المتعلِّق، صوٌر شتى

وعـدم  ، الشرعي فيما يراعي قدرة اإلنسان واستطاعته على تأدية التكليف، والطفل، والمجنون

أي إزالـة بعـض    ؛نى اإلزالـة والمحـو  عوهذا يرتبط بم، الوصول به إلى حدِّ الَحَرج والُعْسر

ـ ، وأحيانا يتحدث عن العفو عن الـذنوب والمعاصـي  ، عن الناس التكاليف للتخفيف اوز والتج

 .واألخطاء و عدم المؤاخذة عليها، و محو الخطايا، والصفح

ألن اإلنسان في هذه الحيـاة   ؛من خالل النظر إلى أفعال اإلنسان )العفّو(وتتجلى صفة 

ومن رحمة اهللا بعباده أن جعل باب التوبة ُمشْـرعاً  ، إنما هو عرضة الرتكاب األخطاء الكثيرة

                                                 
  43: توبةسورة ال )1(

 )عفو: (ابن منظور، لسان العرب) 3(
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، ولكل من آب إلى الحـق ، وعن أي ذنب، وكل مكان، لمن أراد األوبة والرجوع في كل وقت

ليس من المبالغة في الفعل وإنما من المبالغة في كثرة متعلقات  )عفّو(ومن هنا فإن الوصف بـ 

   .العفو والصفح

صفات مطلقة متناهية في  –سبحانه  –أن صفات الحق  :ومن كل ما سبق يمكننا القول

وإنما تحصل الزيـادة  ، والزيادة على الوصف، ه التفاوتالكمال ال يمكن الزيادة عليها على وج

وكثرة من يندرج تحت مسـمى هـذه   ، في شمولية الصفة وزيادتها عن كل موصوف من جهة

  .الصفة

  :ومن هنا يمكننا حمل وصف الحق بأوزان المبالغة على ما يلي

  .الزيادة في صفات الحق عن صفات البشر: أوال

  .د ما يندرج تحت مسمى الصفةكثرة المتعلقات أي تعد: ثانيا

وخصوصـا فـي   ، وربما أمكننا إدراج الزيادة في الفعل من باب تكراره مرة بعد مره 

أي يغفر الذنوب مرة بعد مره  )غفّار(ولعل هذا ال إشكال فيه فاهللا سبحانه وتعالى  )فّعال(صيغة 

ـ  )فتّاح(وكذلك ، لمن تكررت منه المعصية وتكررت منه التوبة َيفْـتَُح َبْينَنَـا   [ :الىفي قوله تع

يعلم مرة بعد مره كل مـا   –سبحانه  –ومثله عالّم وتّواب فالحق  )1(]بِالَْحقِّ َوُهَو الْفَتَّاُح الَْعِليُم

يتوب على  -سبحانه–كما أنه ، أحدثه اإلنسان من أمر في السر أم العالنية فال تخفى عليه خافية

إنـه هـو التـواب    [ :فقوله تعـالى ، ررت التوبةمن أذنب مرة بعد مره كلما تكرر الذنب وتك

وأصل التوبـة  ، أو الذي يكثر إعانتهم على التوبة، اع على عباده بالمغفرةالرّج أي"  )2(]الرحيم

ثُمَّ تَاَب َعلَْيهِْم ِلَيتُوُبوا ِإنَّ اللََّه ُهـَو التَّـوَّاُب   [ :وجاء في الكشاف تفسير قوله تعالى، )3("الرجوع

، ؛ ليستقيموا على توبتهم ويثبتـوا هم بالقبول والرحمة كرة بعد أخرىرجع علي"  :أي  )4(]الرَِّحيُم
                                                 

  26:سورة سبأ)  1(

 37: سورة البقرة )2(

  أنوار التنزيل وأسرار التأويل، المعروف  : البيضاوي، ناصر الدين أبو سعيد عبد اهللا بن عمر الشيرازي )3(

 1/144: بتفسير البيضاوي    

 118: سورة التوبة )4(
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ولـو  ، علما منهم أن اهللا تّواب على من تاب، وليتوبوا أيضا فيما يستقبل إن فرطت منهم خطيئة

     )1("عاد في اليوم مائة مرة 

ال  )فّعـال ( أن وصف الحق بما كان على زنة :بما نستطيع أن نخرج بنتيجة مفادهارو

فالمبالغة فيها من باب كثرة  )وفعول، فعيل( اأم، والزيادة فيه، ضير في حمله على تكثير الفعل

  .وكثرة الذين تعمهم الصفة من المخلوقات، والمغفرة، والرحمة، كالنعم، المتعلقات

  

  

  

  

                                                 
 2/219: الزمخشري، الكشاف )1(
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   اللة أوزان المبالغة القياسيةد :أوال

المبالغة والتكثير إلى خمـس صـيغ مشـهورة      يحول اسم الفاعل من الثالثي عند قصد

 :وِمفعـال  .وطّعـان ، كأكـال  :وفّعـال  .وصـبور ، كشكور :فعول :تسمى صيغ المبالغة وهي

    .كأمن وحذر :وفِعل  .وقدير، كعليم :وفعيل .ومقوال، كمفضال

هل تتساوى هذه األوزان في داللتهـا علـى    ؟ولكن ما داللة كل وزن من هذه األوزان

وإن لم تكن تتساوى في الداللة على المبالغة فأيها أكثر  ؟و هل تتساوى في استخدامها  ؟المبالغة

   ؟مبالغة

ومتفاوتـة فـي مقـدار    ، ليست أبنية المبالغة ذات دالالت واحدة بل هي مختلفة متباينة

  .فليس عالم كعليم أو عالم، داللتها على الكثرة

فكـذلك ال   فظ الواحد على معنيـين وكما ال يجوز أن يدل الل"  :يقول بعض النحويين 

 )1("لك تكثيرا للغة بمـا ال فائـدة فيـه   الن على معنى واحد ألن في ذاديجوز أن يكون اللفظان 

يقول أهل اللغة أن كل اختالف في المبنى ال بد أن يقود اختالفا في المعنى ويقول أبو هـالل  و

  )2("معنى واحدأن يختلف اللفظان والفأما في لغة واحدة فمحال "  :العسكري

 "بطين" :-مثال-للرجل إذا فإن األصل أن تتباين المعاني باختالف الصيغ والمباني فنقول

إذا َضخُم بطنه  "ِمبطان" و ، )نَهِما(إذا كان منهوما "وَبِطن " .. ).في صحة(إذا كان عظيم البطن 

  )3("من كثرة ما يأكل

 وزانكـل وزن مـن أ  الدالالت العامـة ل  هذه التساؤالت ال بد من التعرف إلىوإلجابة        

  إال من دام منه الفعل وكَثُر تحمل الداللة على تكثير الفعل فيوصف بها ها جميعا علما أن، المبالغة

                                                 
  ، تحقيق حسام الدين 1الفروق اللغوية، ط: العسكري، أبو هالل الحسن بن عبد اهللا بن سعيد بن يحيى) (1

  15-14م، ص  1981 – 1401بيروت،  –القدسي، دار الكتب العلمية الجديدة     

 12ص : العسكري، السابق  )2(

، تحقيق محمد محي الـدين عبـد   4أدب الكاتب، ط: ابن قتيبة، أبو محمد عبد اهللا بن مسلم بن قتيبة الكوفي المروزي )3(

 .252م، ص1963 -هـ 1382الحميد، مطبعة السعادة بمصر، 
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  ]فعول[داللة  -1

، أو دام منه االتصاف بـه ، لمن كثر منه الفعل )فعول(ُيطلق الوصف بالكلمات من زنة 

 )فعـول (كل اسم يكـون علـى   "  فـ، تكثير في الحدثمن أوزان المبالغة وال)فعول(ذلك ألن 

والزيـادة عـن المسـتوى    ، يحمل داللة الكثـرة  )1( )ضروب بالسيف(و  )قتول للرجال:(نحو

  )2("فعول لمن كثر منه الفعل"  فتُطلق صيغة ، الطبيعي

قويـا  ..  .إذا كان الرجل" )وظلوم، وضروب، قتول(كـ  )فعول(ويوصف الرجل بـ 

وقولهم من كان قويا على الفعل يوصـف بــ    )3("فعول مثل صبور وشكور :قيل، على الفعل

فالمتأمل القتـران  ، ولعل لهذا ما يؤكده من القرآن الكريم، داللة على المشقة في العمل )فعول(

التي وردت فـي القـرآن    )صّبار(صفة الصبر بصفة الشكر في القرآن يجد أن صيغة المبالغة 

كما هو مبين في  )شكور(اقترانها في كل مرة بـ صيغة المبالغة  الكريم أربع مرات فقط يلحظ

  :الجدول اآلتي

 اآلية ورقمها السورة  الرقم
  ])5(َوذَكِّْرُهْم بَِأيَّامِ اللَِّه ِإنَّ ِفي ذَِلَك لََآَياٍت ِلكُلِّ َصبَّارٍ شَكُورٍ [  إبراهيم  1
  ])31(لََآَياٍت ِلكُلِّ َصبَّارٍ شَكُورٍ ِلُيرَِيكُْم ِمْن َآَياِتِه ِإنَّ ِفي ذَِلَك [  لقمان  2
  ])19(ِإنَّ ِفي ذَِلَك لََآَياٍت ِلكُلِّ َصبَّارٍ شَكُورٍ [  سبأ  3
  ])33(ِإنَّ ِفي ذَِلَك لََآَياٍت ِلكُلِّ َصبَّارٍ شَكُورٍ [  الشورى  4

لتـي  له رغم المشـقة ا فمن كان قويا على الصبر مواصال ، والصبر بحد ذاته مشقة وعناء      

  ).شكور(يوصف بـ ، يواجهها

  .مرة )196(مكررة  "فعول" اسما على زنة  )24( :ورد في القرآن الكريموقد       

 

                                                 
 255ص: ابن قتيبة، أدب الكاتب  )1(

 –، دار المعرفة 2همع الهوامع شرح جمع الجوامع في علم العربية م: السيوطي، جالل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر )2(

 .97بيروت، ص

 12: ق اللغويةالفرو  )3(
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    24  99  93  196  
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  عبوس  -1

للداللة على هول ذلك اليوم في قوله تعالى علـى   )عبوس(جاء وصف يوم القيامة بـ         

، )1(]ِإنَّا نَخَافُ ِمْن َربِّنَا َيْوًمـا َعُبوًسـا قَْمطَرِيـًرا   [ :لسان المؤمنين الموقنين بأهوال يوم القيامة

، وعّبـاس ، عـابس  :فهو، اشتّد :وعبس اليوم" ، والعبوس هو االشتداد، عابس :وعبوس مبالغة

في الترهيـب والداللـة علـى     زيادة )عبوس( ومن هنا جاء وصف يوم القيامة بـ )2("وعبوس

  .الشدة

  جزوع  -2

ـ  :َجزَِع َجَزعا" و، عدم الصبر على المكروه :الجَزُع        :ه فهـو لم يصبر على ما نزل ب

جاء هذا الوصـف فـي القـرآن    وقد ، مبالغة جازع :والجزوع، )3(" وجزوع  ، وجازع، َجزٌِع

وكأن اإلنسـان مجبـول     )4(]ِإذَا َمسَُّه الشَّرُّ َجُزوًعا[ :الكريم مرة واحدة لإلنسان في قوله تعالى

  .على الَجَزع مطبوع به

  .تُطَلق على من أدام الجزع حيث) فعول(وبهذا تلتقي جزوع في داللتها العامة لـ    

  جهول -3

الجهـل فـي   "وجهل بالشيء لم يعرفـه  " مبالغة جاهل وهو مشتق من الجهل  :جهول

عدم العلـم عمـا    :والجهل البسيط، اعتقاد الشيء على خالف ما هو عليه :اصطالح أهل الكالم

  )5(" واقععبارة عن اعتقاد جازم غير مطابق لل:والجهل المركب، من شأنه أن يكون عالما

وقد وردت لفظة جهول في القرآن الكريم مرة واحدة في وصف اإلنسـان فـي قولـه    

 ِإنَّا َعَرْضنَا الَْأَمانَةَ َعلَى السََّماَواِت َوالَْأْرضِ َوالْجَِبالِ فََأَبْيَن َأْن َيْحِملْنََها َوَأشْـفَقَْن ِمنَْهـا  [:تعالى

                                                 
 10:االنسان )1(

 )عبس: (المعجم الوسيط )2(

 )جزع: (السابق )3(

 20:المعارج )4(

 )جهل: (المعجم الوسيط )5(
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وفي هذا جهل مركب من اإلنسان إذ لم يعط األمانة ، )1(]ًما َجُهولًاَوَحَملََها الِْإنَْساُن ِإنَُّه كَاَن ظَلُو

ففي التقدير  )2(]َيْحَسُبُهُم الَْجاِهُل َأغِْنَياَء ِمَن التََّعفُِّف تَْعرِفُُهْم بِِسيَماُهْم[ :لىاأما قوله تع ....حقها

  .الخاطئ وعدم العلم بما هو بين جلي جهل وعمًى عن الحقيقة

للداللة علـى  ) جهول(إلنسان بما ينفعه من األمور استحق الوصف بـولما كثُر جهل ا

  .دوام الوصف

  حمولة   -4

ألن  ؛وربما كانت التاء فيهـا للمبالغـة  ، وهي مبالغة حامل )3("الحليم الصبور  :الحمول

وجاء الوصف لألنعام بأنها حمولـة فـي قولـه    ، صيغة فعول مما يستوي فيه المذكر والمؤنث

 الَْأنَْعامِ َحُمولَةً َوفَْرشًا كُلُوا ِممَّا َرَزقَكُُم اللَُّه َولَا تَتَّبُِعوا خُطَُواِت الشَّْيطَانِ ِإنَُّه لَكُـمْ  َوِمَن[ :تعالى

، )5("القادرة علـى الحمـل    –من الحيوانات  -الكبار"  )حمولة(وجاء في تفسير ، )4(]َعُدوٌّ ُمبِيٌن

، والتأكيد على تكـرار عمليـة الحمـل   ، صفتهاللزيادة في  )حمولة(وربما وصفت األنعام بـ 

ومن هنا كـان  ، ولعل ذلك راجع إلى طبيعة حياة العرب وانتقالهم عبر الصحراء، والمشقة فيها

وهذا يلتقي مع معنـى المشـقة   ، ففي األمر من المشقة والعناء ما به )فعول(االنتقال إلى صيغة 

  ).فعول(واالجتهاد في صيغة  

  خذول  -5

فـي القـرآن    -خـذول   –وقد وردت هذه الصيغة ، )خاذل(ة اسم الفاعل مبالغ :خذول

الـذِّكْرِ   لَقَْد َأَضلَِّني َعنِ[:وذلك في قوله تعالى، وكانت وصفا للشيطان الرجيم، الكريم مرة واحدة

                                                 
 72:األحزاب )1(

 273:البقرة )2(

 )حمل: (المعجم الوسيط )3(

 142: األنعام )4(

 2/56: الزمخشري، الكشاف )5(
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فلـم يكـن    ،داللة على كثرة الخذالن وشـدته  )1(]َبْعَد ِإذْ َجاَءِني َوكَاَن الشَّْيطَاُن ِللِْإنَْسانِ خَذُولًا

  .ففي طبيعته أن يكون إلنسان مضلال وخاذال، مرة بعد مـرة )خذوال(بل ، الشيطان خاذال

فََمـْن ذَا   ِإْن َيخْذُلْكُْم[ :ومنه قوله تعالى، )2("هو التخلي عن العون والنصرة  :والخذالن

  )3(]الَِّذي َينُْصُركُْم ِمْن َبْعِدِه

 –أن يضلهم سواء السبيل فقد وصفه الحق  وألن من طبع الشيطان أن يخذل أعوانه بعد

قَـاَل   كََمثَلِ الشَّْيطَانِ ِإذْ قَاَل ِللِْإنَْسانِ اكْفُْر فَلَمَّا كَفََر[ :قوله تعالىكما في  )خذول(بـ  –سبحانه 

    )4(]ِإنِّي َبرِيٌء ِمنَْك ِإنِّي َأخَافُ اللََّه َربَّ الَْعالَِميَن

يكون لمن أصبح الوصف لـه   )فعول(الوصف بـ  وهذا يلتقي مع قول ابن طلحة بأن 

  .طبيعة وسجية

  رءوف  -6

رحمه أشـد   :ورأفَ به" ، وهي الرحمة، وهو مشتق من الرأفة، مبالغة رائف :وفءر         

  )5(" فهو رؤوف  :ورُؤف به، رِئفَ به فهو رِئفٌ، وعطف عليه فهو رائف، الرحمة

وقد تكرر هذا االسم في القرآن الكـريم إحـدى    ،وف اسم من أسماء اهللا الحسنىءوالر       

بـل  ، المساهل عباده ألنه لم يحّملهم من العبادات ما ال يطيقـون " والرؤوف يعني ، عشرة مرة

وخففها فـي  ، ومع ذلك غلّظ فرائضه في حال شدة القوة، حّملهم أقل مما يطيقونه بدرجات قليلة

والصحيح بما لـم يأخـذ بـه    ، أخذ به المسافروأخذ المقيَم بما لم ي، حال الضعف ونقصان القوة

                                                 
 29: الفرقان )1(

 )خذل: (المعجم الوسيط )2(

 160: آل عمران )3(

 16: الحشر )4(

 )رأف: (المعجم الوسيط )5(
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وال ، وقد تكون الرحمة في الكراهة للمصـلحة  :وهذا كله رأفة ورحمه وقال الخطابي، المريض

   )1("تكاد تكون الرأفة في الكراهة

 سَِوَما كَاَن اللَُّه ِلُيِضيَع ِإيَمـانَكُْم ِإنَّ اللَّـَه بِالنَّـا   [ :ويفسر صاحب الكشاف قوله تعالى      

 :ويفّسر كذلك قولـه تعـالى   )3("يضّيع أجورهم وال يترك ما يصلحهمال " أي  )2(]لََرُءوفٌ َرِحيٌم

يعني أن تحذيره نفَسه وتعريفه حاله من العلـم  "   )4(]َوُيَحذُِّركُُم اللَُّه نَفَْسُه َواللَُّه َرُءوفٌ بِالِْعَباِد[

وه حق المعرفة وحذروه دعاهم ذلك إلى طلب ألنهم إذا عرف ؛والقدرة من الرأفة العظيمة بالعباد

ويجوز أن يريد أنـه  ، أنه من رأفته بهم أن حذّرهم نفَسه :وعن الحسن، واجتناب سخطه، رضاه

   )5("را لعلمه وقدرته مرجو لسعة رحمتهمع كونه محذو

، والمبالغ في رحمته بعباده، هو المتعطف على المذنبين بالتوبة وستر عيوبهم :وفءفالر

و يحلم علـى عبـاده وال   " ، فف عن عباده بعدم تحميلهم ما ال يطيقون من مشقة العباداتوالمخ

  .)6("عذاب رغم استحقاقهميعاجلهم بال

  : ومما يجدر مالحظته ما يلي

   .في تسعة مواضع في القرآن الكريم )رحيم(بـ  )رؤوف(اقتران   -1

  .اقتران الرأفة بالرحمة فيما يخص المؤمنين -2

  .ران الرحمة في موضعين فقط وفيها كان الرأفة عامة لعباد اهللاعدم اقت -3

  ، ومرتين في السور المكية، ورود صيغة المبالغة رؤوف تسع مرات في السور المدنية -4

                                                 
بيـروت،   –دار الكتب العلمية : البيهقي، أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن عبد اهللا بن موسى، األسماء والصفات )1(

  78ص

 143: البقرة )2(

 1/319: الزمخشري، الكشاف )3(

 30: آل عمران )4(

 1/423: الزمخشري، الكشاف )5(

 1/411: ينظر الزمخشري، الكشاف )6(
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وزادت على اإلنسـان  ، وربما كان ذلك ألن حياة المسلمين في المدينة كثرت متطلباتها         

  .تخفيف والرحمة بشكل أكبر وصورة أوسعمشقتها فكان اإلنسان بحاجة إلى ال

  .زهوق -7

وقد  )1(" وزهوق ، فهو زاهق، زال واضمحل :زهق الباطل" و ، مبالغة زاهق :زهوق

الَْباِطـُل ِإنَّ   َوقُْل َجاَء الَْحقُّ َوَزَهقَ[ :وردت زهوق في القرآن الكريم مرة واحدة في قوله تعالى

 كان مضمحال غير ثابت في كل وقـت  ]كان زهوقا[ :ي الكشافوجاء ف، )2(]الَْباِطَل كَاَن َزُهوقًا

ولعل قوله في كل وقت داللة على كثرة الزوال للباطل فهو غير ثابت في األرض مهما ساد  )3("

وكما أسلفنا القـول  ، وطال أمده لذلك ُعِدل عن صيغة فاعل إلى صيغة فعول الدالة على الكثرة

كان هذا وربما ، العمل حتى أصبح له كالعادة والطبيعةفإن صيغة فعول تطلق على من كثر منه 

  .طبيعته الزوال واالضمحالل ولو بعد حينإذ الباطل شأن 

  شكور  -8

وهو مديم الشكر الذي ال ينقطـع عـن   ، مبالغة من الشاكر :ومن ألفاظ المبالغة :شكور

أربع عشـرة   وقد ورد لفظ الشاكر في القرآن الكريم، شكره وذكره في كل وقت ومع كل نعمة

  .)4(]َوَمْن تَطَوََّع خَْيًرا فَِإنَّ اللََّه شَاِكٌر َعِليٌم[ :مرة ومنها قوله تعالى

    )5(]َوَعلَّْمنَاُه َصنَْعةَ لَُبوسٍ لَكُْم ِلتُْحِصنَكُْم ِمْن َبْأِسكُْم فََهْل َأنْتُْم شَاِكُروَن[:وقوله تعالى

وعـالم بمكنونـات   ، وشاكر لهم، لمخلصينونلحظ في قوله تعالى أن اهللا مثيب عبادة ا    

في اآليـة حـض علـى الشـكر     ]فهل أنتم شاكرون[أما قوله ، وهذه صفة هللا عز وجل، قلوبهم

للداللة على الزيـادة   )شكور(اإلنسان المؤمن بـ  –سبحانه  –وقد وصف اهللا  .واإلقرار بالنعم

                                                 
 )زهق: (المعجم الوسيط )1(

 81:اإلسراء )2(

 2/463: الزمخشري، الكشاف )3(

 158: البقرة )4(

 80: األنبياء )5(
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في قولـه   )شكور(رنت لفظة كما اقت، في صفة الشكر وتفاوت الناس فيما بينهم في هذه الصفة

ولعل في ذلك داللة على  )صّبار(اقترنت بـ  –  )1(]ِإنَّ ِفي ذَِلَك لََآَياٍت ِلكُلِّ َصبَّارٍ شَكُورٍ[ :تعالى

وليس عجيبا أن يكون الشاكرون قليلـين   .واجتهاد، أن الشكر المتواصل للنعم ال بد له من صبر

ومنه ما جاء من قوله تعالى فـي وصـف   ، )2(]اِدَي الشَّكُوُرَوقَِليٌل ِمْن ِعَب[ :مصداقا لقوله تعالى

  .)3(]ذُرِّيَّةَ َمْن َحَملْنَا َمَع نُوحٍ ِإنَُّه كَاَن َعْبًدا شَكُوًرا[ –سيدنا نوح 

  .فهو من عباد اهللا المديمين للشكر والذكر

، شـكره فهو شكور لإلنسان الذي ي، نفسه بهذه الصفة –سبحانه  -وقد ورد وصف الحق        

ِلُيَوفَِّيُهْم ُأُجوَرُهْم َوَيزِيـَدُهْم  [ :ويضاعف له أجره ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى، فيزيده ويثيبه

 َوَمْن َيقْتَرِفْ َحَسنَةً نَزِْد لَُه ِفيَها ُحْسنًا ِإنَّ اللَّـهَ [ :وقوله تعالى، )4(]فَْضِلِه ِإنَُّه غَفُوٌر شَكُوٌر ِمْن

 ِإْن تُقْرُِضوا اللََّه قَْرًضا َحَسنًا ُيَضاِعفُْه لَكُْم َوَيغِْفـْر لَكُـمْ  [ :قوله سبحانه وفي، )5(]غَفُوٌر شَكُوٌر

  .فهو سبحانه يضاعف الحسنات أضعافا مضاعفة، )6(]َواللَُّه شَكُوٌر َحِليٌم

  :ما يلي )شكور(ويمكننا أن نلحظ في وصف   

  .صف البشركما جاء في و، جاء الوصف بشكور هللا سبحانه وتعالى :أوال

، من باب الزيادة في األجر والثواب ومضـاعفة الحسـنات   :الشكور بحقه سبحانه وتعالى :ثانيا

  .وإدامة الخير والعطاء

ومن شغل بـه قلبـه   ، المتوفر على أداء الشكر الباذل وسعه فيه"  :الشكور بالنسبة للبشر :ثالثا

فـي   )شكور(هكذا تلتقي و  )7(" اته ومن أكثر أوق، وكدحا، واعترافا، اعتقادا، ولسانه وجوارحه

                                                 
 5:إبراهيم )1(

 13: سبأ )2(

 3: اإلسراء )3(

 30: فاطر )4(

 23:الشورى )5(

 17: التغابن )6(

 3/283: الزمخشري، الكشاف )7(
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وهي الدوام على العمل حتى يصبح سـجية وطبيعـة فـي     )فعول(داللتها مع الداللة العامة لـ 

  .قلة من يتصف بهذا الوصف على وجه الدوام –سبحانه -وقد أثبت الحق ، الموصوف

بالغـة وال  لم كان اهللا شاكرا مرة  على بناء اسم الفاعل الـذي ال م ، ولكن المسألة هنا

وهل في وصفه بالشـكور زيـادة    )شكور(نفسه بـ  –سبحانه  –ومرة ثانية وصف ، تكثير فيه

من جهة أن كون اهللا سبحانه شكورا إنما ينبـع مـن   ، والرد هنا ؟-تعالى عن ذلك –على حاله 

ومن جهة أخرى فهو يزيد األجر ويعطي فوق مسألة ، مضاعفة العمل شكرا بعد شكر بعد شكر

 ؛شـكور ( بـ ولذا كان وصف اهللا لذاته  - سبحانه – حتى ليسبغ عليه من كرمه المطلقالسائل 

واهللا يزيد المحسنين ومنه ، ألنه يحسن إلى المسيء لكي ينيب فإن أناب أثابه وأدخله جنات عدن

الَِّذي َأَحلَّنَا َداَر  (*)فُوٌر شَكُوٌر َوقَالُوا الَْحْمُد ِللَِّه الَِّذي َأذَْهَب َعنَّا الَْحَزَن ِإنَّ َربَّنَا لَغَ[:قوله تعالى

فهو سبحانه الذي أبعد الحزن ، )1(]الُْمقَاَمِة ِمْن فَْضِلِه لَا َيَمسُّنَا ِفيَها نََصٌب َولَا َيَمسُّنَا ِفيَها لُغُوٌب

  .وأسبغ بالراحة التامة الدائمة ألهلها، وأنعم بدخول الجنة، بفضله

  طهور  -9

فهي ، في القرآن الكريم للداللة على المبالغة في الطهر والنقاء وردت هذه اللفظة مرتين

وصفة لشراب أهل الجنة في سـورة  ، وكانت صفة لماء المطر في سورة الفرقان، مبالغة طاهر

السَّـَماِء   َوَأنَْزلْنَا ِمَن[:وفي التنزيل العزيز، والطهور الطاهر في نفسه المطهِّر لغيره" ، اإلنسان

 :وقوله تعالى يصف شـراب أهـل الجنـة    )3(" فكل طهور طاهر وال عكس  .)2(]َماًء طَُهوًرا

   )4(]َوَسقَاُهْم َربُُّهْم شََراًبا طَُهوًرا[

                                                 
 35 - 34فاطر  )1(

 48: الفرقان )2(

 )طهر: (المعجم الوسيط )3(

 21: اإلنسان )4(
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  ظلوم -10

معنى الزيادة والتكثيـر   –كغيرها من أوزان المبالغة  –وهي تحمل ، مبالغة ظالم :ظلوم

َوِإْن [ :في قوله تعـالى ، ضعينوقد جاء الوصف بهذه الصيغة لإلنسان في القرآن الكريم في مو

َعَرْضنَا الَْأَمانَةَ َعلَى  نَّاِإ[ :وقوله تعالى، )1(]تَُعدُّوا ِنْعَمةَ اللَِّه لَا تُْحُصوَها ِإنَّ الِْإنَْساَن لَظَلُوٌم كَفَّاٌر

َحَملََها الِْإنَْساُن ِإنَُّه كَاَن ظَلُوًمـا  السََّماَواِت َوالَْأْرضِ َوالْجَِبالِ فََأَبْيَن َأْن َيْحِملْنََها َوَأشْفَقَْن ِمنَْها َو

    )2(]َجُهولًا

ولما كثرت نعم اهللا على ، ألنه كثير الكفر بأنعم اهللا التي ال تحصى ؛ظلوم نفسهفاإلنسان   

الدالة على المبالغـة   )ظلوم(كما أن اقتران لفظة ، وكثر الكفر بها كان اإلنسان ظلوما، اإلنسان

من كثرت له األدلة والبـراهين  ف، يدل على كثرة متعلقات الجهل )جهول(بـ والتكثير في الظلم

فـي   )ظلوم(ومن هنا ارتبطت لفظة ، على وحدانية الخالق فأنكرها فإنه ظالم لنفسه شديد الجهل

  . فمن كثر جهله أدام ظلم نفسه )جهول(اآلية الثانية بـ 

  عدو  -11

وقد ورد الوصف  )3(" تجاوز الحد  :داوةوأصل الع، وهو ذو العداوة، مبالغة عاد :الَعُدّو

ولكونـه  ، فعوٌل من عدا كعفّو من عفا :عدووال" ، بالعدو في القرآن الكريم اثنتين وأربعين مرة

 )عدّو(وليست تختلف صيغة المبالغة  )4("على زنة المصدر أوقع على الجمع إيقاعه على الواحد 

فقد جاءت ، ف بالصفة على سبيل الدوامفهي تدل على اتصاف الموصو، عن غيرها من األسماء

فهو يبين طبيعة مـن  ، وأما ما جاء في الحديث عن البشر، عدو اإلنسان األول، وصفا للشيطان

وفي هذا يقول صـاحب  ، والمناحرة والتنافس في جل األمور، طبائع اإلنسان وهي طبيعة العداء

ما عليه الناس من ": أي   )5(]كُْم ِلَبْعضٍ َعُدوٌَّوقُلْنَا اْهبِطُوا َبْعُض[ :الكشاف في تفسير قوله تعالى

                                                 
 34:إبراهيم )1(

 72: األحزاب )2(

 )عدو: (ينظر المعجم الوسيط )3(

 4/89: الزمخشري، الكشاف )4(

 36: البقرة )5(
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ما عليه ( :ومما سبق نلحظ قول صاحب الكشاف )1(" وتضليل بعضهم لبعض، التعادي والتباغي

  .وكأن الناس جبلوا على العداء )الناس

  عفو -12

، لم يعاقبـه عليـه   :وعفا عن ذنبه، زال واّمحى :وعفا األثر" العفو مأخوذ من الزوال 

  :فالعفّو من العفو بأحد معنيين"  )2("ما زاد على النفقة  :َعفْو من المالوال

  .ألنه يزيل ويمحو آثار الذنوب ؛فاهللا عفُو، المحو واإلزالة -  أ

 )3(.ويهب الفضل، ألنه يعطي الكثير ؛فاهللا عفّو ؛الفضل والزيادة -  ب

وقيل ، عن الذنب الصفح :والعفو، وهو بناء المبالغة، من الَعفو )فعول(وزنه  :والعفّو"  

فكأن العافي عن الذنب يمحوه بصـفحه عنـه   ، إن العفو مأخوذ من عفت الريح األثر إذا درسته

في القرآن الكريم خمس مـرات للداللـة علـى     )عفّو(وقد ورد لفظ  )عاٍف(والعفوُّ مبالغة  )4("

وب العباد حتى واهللا سبحانه يعفو عن ذن، والوصول بالعمل إلى أقصى درجاته، التكثير والزيادة

      )5(]غَفُوًرا َعفُواِإنَّ اللََّه كَاَن [ :وهذه غاية المغفرة ومنه قوله تعالى، ليصبحوا كمن ال ذنب له

   )6(]غَفُوًرا َعفُوافَُأولَِئَك َعَسى اللَُّه َأْن َيْعفَُو َعنُْهْم َوكَاَن اللَُّه [:وقوله تعالى

   )7(]قَِديًرا َعفُواْو تُخْفُوُه َأْو تَْعفُوا َعْن ُسوٍء فَِإنَّ اللََّه كَاَن ِإْن تُْبُدوا خَْيًرا َأ[:وقوله تعالى

                                                 
  1/274:الزمخشري الكشاف )1(

 )عفو: (المعجم الوسيط )2(

 .75: البيهقي، األسماء والصفات )3(

م، 1997-1417عـالم الكتـب،   : ، القـاهرة 1أسماء اهللا الحسنى دراسة في البنية والداللة، ط: أحمد مختار.مر، دع )4(

 .65ص

 43: النساء )5(

 99: النساء )6(

 149: النساء )7(
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فال ُيعتَقـد أن   –سبحانه –تأكيد على سعة رحمة اهللا ، تباع المغفرة للعفواوربما كان في   

وأن اإلنسان إذا ما عاد إلى الذنب سيحاسب على ما اقتـرف  ، إزالة الذنوب ومحوها أمر مؤقت

  .ولم يتب عنها، وإنما يحاسب على ما اقترف من ذنوب، لمن قب

   )1(]غَفُوٌر لََعفُوٌّلََينُْصَرنَُّه اللَُّه ِإنَّ اللََّه [:وقوله تعالى

    )2(]غَفُوٌر لََعفُوٌَّوِإنَُّهْم لََيقُولُوَن ُمنْكًَرا ِمَن الْقَْولِ َوُزوًرا َوِإنَّ اللََّه [:وقوله تعالى

  :اآليات السابقة ما يلي وما تجدر مالحظته في

  .كل السور التي ورد فيها وصف الحق سبحانه نفَسه بالعفّو هي سور المدنية: أوال

وإنك تقول عفـوت  " ، اقتران العفو بالمغفرة في أربعة مواضع وبالقدرة في موضع واحد: ثانيا

رت لـه  فيقتضي ذك أنك ست، وتقول غفرت له، عنه فيقتضي ذلك أنك محوت الذم والعقاب عنه

فالحق سـبحانه ال يسـتر   ، ولعل ذلك إشارة إلى شدة إكرام اهللا لعباده )3(" ولم تفضحه به ، ذنبه

، وهذه صفة ال يمكن أن يتصف بها إال مـن أكتملـت صـفاته   ، بل ويمحوها، ذنوب عباده فقط

  .  ومن ملك صفات القدرة المطلقة في التجاوز والرحمة، وتعالى عن كل حقد وبغضاء

  عجول  -13

وَعجِـٌل  ، فهو عاجـل  :َعجَِل إليه :ويقال، طلبه بسرعة :وتعّجل الشيء، أسرع :َعجَِِل

مرة واحـدة فـي قولـه     )عجول(وقد جاء الوصف في القرآن الكريم لإلنسان بأنه  )4("وعجول

يتسرع في طلب كل "  :أي )5(]َوَيْدُع الِْإنَْساُن بِالشَّرِّ ُدَعاَءُه بِالْخَْيرِ َوكَاَن الِْإنَْساُن َعُجولًا[ :تعالى

                                                 
 60: الحج )1(

 2: المجادلة )2(

 15ص: العسكري، الفروق اللغوية )3(

 )عجل: (المعجم الوسيط )4(

 11: اإلسراء )5(
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فهـو فـي    ولعل هذه طبيعة اإلنسان، )1(" ال يتأنى به تأني المتبصر ، ما يقع بقلبه ويخطر بباله

   .بشكل دائم عجلة في طلب الخير

  غفور -14

من عباده ويزيد عفوه علـى  وهو الذي يكثر الستر على المذنبين " ، مبالغة غافر :الغفور

لَـْو   َوَربَُّك الْغَفُـوُر ذُو الرَّْحَمـةِ  [ :عن نفسه في قوله –سبحانه  – وبهذا يخبر اهللا )2("مؤاخذته

، فيقتضي ذك أنك سترت له ذنبه، وتقول غفرت لـه"، )3(]ُيَؤاِخذُُهْم بَِما كََسُبوا لََعجََّل لَُهُم الَْعذَاَب

جـاءت  وقـد  ، من عادته أن يغفر ذنوب عباده على كثرتها -سبحانه –فإن اهللا "ولم تفضحه به 

وحده أو لضمير يعود عليه مكررا إحدى وتسـعين   -تعالى  –وصف غفور بالقرآن الكريم  هللا 

  .مما يدل على عدم صحة إطالق هذه الصفة على أحد من البشر، مرة

ومغفرته تعالى رحمة ، كان اهللا غفورا، الذنوب ةولّما كان اإلنسان خطّاًء ومن عادته كثر

يقبـل   –تعالى  -توجيها من اهللا للبشر بأنه ، )غفور برحيم(غة وربما كان اقتران صي، لإلنسان

ُهـَو الْغَفُـوُر    ِإنَّ اللََّه َيغِْفُر الذُّنُوَب َجِميًعا ِإنَُّه[، ويغفر ذنوبهم مهما عظُمت، التائبين من عباده

  7   )4(.]الرَِّحيُم

   :حظ في صيغة غفورلوي    

   .رنت بها في ثالثة وسبعين موضعاحيث اقت  )رحيم غفور(اقترانها بالرحمة   -1

َربُّكُْم َأْعلَُم بَِما ِفـي نُفُوِسـكُْم ِإْن   [:كما في قوله تعالىبالجمع  )غفور(اقتران الوصف بـ   -2

وإنمـا المبالغـة   ، وذلك أن صفات الحق مطلقة، )5(]تَكُونُوا َصاِلِحيَن فَِإنَُّه كَاَن ِللَْأوَّابِيَن غَفُوًرا

                                                 
 2/440: الزمخشري، الكشاف )1(

 77ص:البيهقي، األسماء والصفات )2(

  58:الكهف )3(

  115: العسكري، الفروق اللغوية) 3(

  53:الزمر )4(

  25:اإلسراء )5(
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والهداية ، ورجوعهم إلى الحق، فعباد اهللا األوابين كثر، ر اهللا لهم من عبادهحاصلة بكثرة من يغف

التـي اقترنـت    )فاعـل (وذلك في مقابل صيغة ).األوابين(لذلك قال الحق سبحانه ، كثير كذلك

    )1(]غَاِفرِ الذَّنْبِ َوقَابِلِ التَّْوبِ[ :بالمفرد كما في قوله تعالى

فقد حذف متعلقه في االستخدام ، من الفعل المتعدي )غفور(على الرغم من اشتقاق الوصف  -3 

على الثبـوت   في داللتها أدخل هي مما يجعلـه أدخل في باب الصفة المشبهة التي، القـرآني

  )2("واللزوم

  فخور -15

ن فـي  يمرت، جاء الوصف بها في القرآن الكريم في أربعة مواضع، مبالغة فاخر :فخور       

 :وفخـر الرجـل  ، التباهي :وأصل الفخر" ، كريم واألخريين في المدني منهالمكي من القرآن ال

  )3("وتكّبر، تباهى بما له وما لقومه من محاسن

ورد في المسموع الذي ال يقاس عليه بعض صيغ المبالغة خاليـا  "  :يقول عباس حسن

فهو يدل ، غة فيهمقتصرا في داللته المعنوية على المعنى المحدد الذي ال مبال، من معنى المبالغة

فـي قولـه   "فخور " كلمة .. .الخالي من تلك المبالغة المعنوية مثل، على ما يدل عليه اسم فاعله

فليس المراد هنا كثرة الفخر ألن اهللا يكره صاحب ، )4(]ِإنَّ اللََّه لَا ُيِحبُّ كُلَّ ُمخْتَالٍ فَخُورٍ[ :تعالى

  )5(" الفخر مطلقا بغير نظر إلى كثرة فخره أو قلته 

ألنـه   ؛إنما جاء حامال لمعنى المبالغة والكثـرة ، ن وصف اإلنسان بفخورإ :ونقول هنا

وإال فما مبرر العـدول  ، ومن كانت به عادة أكثر منها، وصف لمن كانت عادته الفخر بما لديه

  .هذا يتفق مع المعنى العام لصيغة فعوللعل و!  ؟إلى صيغة فعول )فاعل(من صيغة 

                                                 
 3: غافر )1(

 152ص: أحمد مختار عمر، أسماء اهللا الحسنى: ينظر )2(

 )فخر: (المعجم الوسيط )3(

  18:لقمان )4(

 3/262. ، دار المعارف بمصر4وافي، طالنحو ال. حسن، عباس )5(
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  :ما يلي )ورفخ(ويلحظ في صفة 

ولعل ذلك راجع إلى عموم هذه الصفة بين البشـر علـى   ، الداللة على العموم في الوصف -1

فجـاء   .أو نسـبا ، أو مـاال ، أو جاها، علما كان، فكل إنسان يفخر بما لديه، اختالف مشاربهم

 :ه تعـالى ويتضح ذلك في االسم الموصول في قول، )1(]كُلَّ ُمخْتَالٍ فَخُورٍ[: الوصف بقوله تعالى

    )2(]ِإنَّ اللََّه لَا ُيِحبُّ َمْن كَاَن ُمخْتَالًا فَخُوًرا[

التي تدل على دوام الوصف وثبوتها فقوله تعالى في وصف  )فَرِح(اقترانها بالصفة المشبهة  -2

  .يؤكد على أن اإلنسان من عادته االفتخار، )3(]ِإنَُّه لَفَرٌِح فَخُوٌر[ :اإلنسان

  قتور -16

قُـْل لَـْو   [:في وصف اإلنسان مرة واحدة في قوله تعالى )قتور(وردت صيغة المبالغة          

مبالغة فـي   )4(]َأنْتُْم تَْمِلكُوَن خََزاِئَن َرْحَمِة َربِّي ِإذًا لََأْمَسكْتُْم خَشَْيةَ الِْإنْفَاِق َوكَاَن الِْإنَْساُن قَتُوًرا

سبا لسياق اآلية التـي تعـرض مقـدار    منا )فعول(وقد جاء الوصف بـ ، وصف تقتير اإلنسان

وهنا نرى أن اإلنسان لو ، )5("هو التضييق في النفقة  :والتقتير" ، حرص اإلنسان على ما يملك

ولما كان اإلنسان الذي ال ينفـق  ، وما ال ينفذ لكان يضيق في اإلنفاق، كان يملك ما ال نهاية له

وال يوجد ما يصبو إليه بعد الـذي  ، يريد كان من يملك كل ما، حبا بالمال وشهوة بجمعه مقتّرا

  .قتورا شديد اإلمساك والحرصكان  - وال ينفق، يملك

                                                 
 18: ، ولقمان23: الحديد )1(

 36:النساء )2(

 10:يونس )3(

 100: اإلسراء )4(

 )قتر: (المعجم الوسيط )5(
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  كفور   -17

من أوصاف اإلنسان وهو ، )1(" المبالغ في كفران النعمة: والكفور"  مبالغة كافر :كفور         

اإلنسـان بأنـه    كتابه العزيـز في وقد وصف تعالى ، الدالة على الكثرة )فعول(التي على زنة 

، أربع مرات في السـور المدنيـة  ، مرة )إحدى عشرة(ورد هذا الوصف لإلنسان وقد  )كفور(

للشيطان مرة واحدة وذلك في سورة اإلسراء ذاته  وصفالوورد ، وسبع مرات في السور المكّية

وقولـه   )2(]كَفُورٍوَّانٍ ِإنَّ اللََّه لَا ُيِحبُّ كُلَّ خَ[:قوله تعالى:وكلها تجري في باب الذم ومنها، المكية

  )3(]َوكَاَن الشَّْيطَاُن ِلَربِِّه كَفُوًرا[:تعالى

   :ونستطيع أن نلحظ في اآليتين السابقتين

والكُفُْر هـو  "  –سبحانه –لإلنسان للداللة على كثرة كفره بنعم اهللا  )الكفور(أن الوصف بـ  -1

 )4("الكفر في أصل اللغة هو الستر والتغطيـة و، أو الشريعة أو ثالثتها، إنكار الوحدانية أو النبوة

   .وهذه صفة مالزمة ألكثر الناس من جهة والشيطان من جهة أخرى

حـوله إلى صيغة المبالغـة  ، ولمـا أراد مبالغة اسم الفاعل، اإلنسان الكافر: المراد بالكفور -2

 :-اهللا عنـه  رضـي  -قال ابن عبـاس  ، مبالغ في الجحود لنعم اهللا :فأصبح المعنى"  )فعول(

  )5("اإلنسان الكافر والغرض من اآليات توبيخ المشركين: المراد

   كنود -18 

 :والكنود، كَنوٌد :فهو وهي، كفرها وجحدها :وكَنَد النعمة كُنودا، قطعه :كنََد الشيء كَنْدا

 )كانـد (وكنـود مبالغة من اسم الفاعـل   )6("وينسى النعم ، يذكر المصيبات، اللوام لربه تعالى

                                                 
 433:مفردات الراغب )1(

 38: الحج )2(

 27: اإلسراء )3(

 )كفر: (المعجم الوسيط )4(

 2/298: الصابوني، صفوة التفاسير )5(

 )كند: (طالمعجم الوسي )6(
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الكنـود  : وعن الكلبـي . وكند النعمة كنودا ومنه سمي كندة ألنه كند أباه ففارقه، الكفور"  :وهو

يعني أنه لنعمـة  : وبلسان مضر وربيعة الكفور، وبلسان بني مالك البخيل، بلسان كندة العاصي

، ألن تفريطه في شكر نعمة غير اهللا تفريط قريب لمقاربة النعمة، ربه خصوصا لشديد الكفران

، ثم إن عظمها في جنب أدنى نعمـة اهللا ، ألن أجّل ما أنعم به على اإلنسان من مثله نعمة أبويه

  )1("قليلة وضئيلة

  منوع  -19

 :والمنّـاع ، الضـنين الممسـك   :والمانع، حرمه إياه :ومنعه الشيء، هو الحرمان:المنع

ء الوصف لإلنسان فـي  وبه جا، وهو مبالغة مانع )2("الذي يمنع غيره :والمنوع، مبالغة من منع

لبيان حقيقة فـي   ؛وربما كان العدول إلى صيغة فعول، )3(]َوِإذَا َمسَُّه الْخَْيُر َمنُوًعا[ :قوله تعالى

والدليل عليه اسـتثناء  ، إال من رحم اهللا، النفس البشرية وهي منع الخير عن الناس وحب الذات

حتى لم يكونوا جازعين وال ، والشهوات، وحملوها على المكاره، المؤمنين الذين جاهدوا أنفسهم

ورسوخهما فيـه كأنـه مجبـول عليهمـا     ، وتمكنهما منه، مانعين فاإلنسان إليثاره الجزع المنع

المقترنـة   )فعـول (لة وبهذا تتجلى  دال )4("وضروري غير اختياري، وكأنه أمر خلقي، مطبوع

  .بالطبيعة الثابتة

  نصوح -20

، يقال سقاني ناصح الشـراب ، خالص من كل شيءوالناصح ال، ناصح :نصوح مبالغة" 

  )5("خالصة :نقي القلب ال غش فيه وتوبة نصوح :ويقال ناصح الجيب

                                                 
 4/278: الزمخشري، الكشاف )1(

  )منع: (المعجم الوسيط )2(

 21: المعارج )3(

 4/159: الزمخشري، الكشاف: ينظر )4(

 )نصح: (المعجم الوسيط )5(
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أي توبوا إلـى  : )1(]َيا َأيَُّها الَِّذيَن َآَمنُوا تُوُبوا ِإلَى اللَِّه تَْوَبةً نَُصوًحا[ :ومنه قوله تعالى

الدالـة علـى    )فعـول (غة فاعل إلى صيغة وقد ُعدل عن صي، اهللا توبة خالصة دائمة في نقائها

كما أسلفنا من قـول  ) فعول(فـ  .المبالغة للتأكيد على ضرورة الدوام والثبات على هذه الصفة

التي ال رجعة عنهـا  التوبة الخالصة  :والتوبة النصوح .ابن طلحة إنما يكون لمن دام منه الفعل

  .إلى المعصية

  هلوع -21

سرعة الجزع  :الهلع"  )2(]ِإنَّ الِْإنَْساَن خُِلقَ َهلُوًعا[ :لقوله تعالى جاء في تفسير الكشاف        

وجاء " سريعة السير  :ناقة هلواع :من قولهم، وسرعة المنع عند مس الخير، عند مّس المكروه

وإذا ناله خير بخل به ، الذي إذا ناله شر أظهر شدة الجزع" وهو  )هلوع(الوصف لإلنسان بـ 

ورسوخهما فيـه كأنـه   ، وتمكنهما منه، المعنى أن اإلنسان إليثاره الجزع المنعو، ومنعه الناس

ولعل هذا ينسجم انسجاما ) 3("وضروري غير اختياري، وكأنه أمر خلقي، مجبول عليهما مطبوع

  .وسجية دائمة، كبيرا مع قول من اعتبر صيغة فعول دالة على طبيعة ثابتة

  ودود -22

تُلْقُوَن [ :وبه فُّسر قوله تعالى، واّد ةمبالغ :والودود، المحبة وهي :الودود مأخوذ من المودة

المحـب   :ومعناه –سبحانه  –وهو اسم من أسماء اهللا ، الكثير الحب :والودود )4(]ِإلَْيهِْم بِالَْمَودَِّة

  )5("أو المحبوب في قلوب أوليائه، لعباده الصالحين

غِْفُروا َربَّكُْم ثُمَّ تُوُبوا ِإلَْيِه ِإنَّ َربِّـي  َواْستَ[ :يقول صاحب الكشاف في تفسير قوله تعالى

دة بمن يوده من اإلحسـان  عظيم الرحمة للتائبين فاعل بهم ما يفعل البليغ المو"  )6(]َرِحيٌم َوُدوٌد

  .أدام اإلحسان إليه، وما كان شديد المودة غيَره، )7("واإلجمال

                                                 
 8: التحريم )1(

 19:المعارج)2(

 159 - 4/158: الزمخشري، الكشاف: ينظر )3(

 1: الممتحنة )4(

 )ودد: (المعجم الوسيط )5(

 90: هود )6(

 288: الزمخشري، الكشاف )7(
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المحـب   :الـودود "  )1(]فُـوُر الْـَوُدودُ  َوُهَو الْغَ[:ويقول القرطبي في تفسير قوله تعالى

وعنـه  ، كما يود أحدكم أخاه بالبشرى والمحبـة : وروى الضحاك عن ابن عباس قال، ألوليائه

  )2("فعول بمعنى فاعل، وقال مجاهد الواد ألوليائه، أي المتودد إلى أوليائه بالمغفرةالودود :أيضا

و الواد ألهل طاعنه أي الراضي عنهم ه" ويورد البيهقي رأيا في تفسير اسم الودود أنه 

وقد قيل هو المـودود لكثـرة إحسـانه أي    ..  .بأعمالهم والمحسن إليهم ألجلهم والمادح لهم بها

قال أبو سليمان فهو فعول في محل مفعول كما قيل رجل هيوب  .المستحق ألن يود فيعبد ويحمد

  )3("بمعنى مهيب وفرس ركوب معنى مركوب

وفي معنى االسم نلحـظ  ، الودود مرتين في القرآن الكريم –انه سبح -ورد اسم الحق 

  :جاهين اثنين في تفسيرهتا

  .المتودد لهـم بـالمغفرة  ، وعباده الصالحين، أي الوادُّ ألهل طاعته :فعول بمعنى فاعل :أولهما

  .المحبوب في قلوبهم، أي المودود من عباده لكثرة إحسانه :فعول بمعنى مفعول :ثانيهما

  قنوط  ، يؤوس -23-24

وصيغة يئـوس ثـالث   ، في وصف اإلنسان مرة واحدة )قنوط(وردت صيغ المبالغة  

   )4(]َوِإذَا َمسَُّه الشَّرُّ كَاَن َيُئوًسا[:مرات في قوله تعالى

  )5(]لَا َيْسَأُم الِْإنَْساُن ِمْن ُدَعاِء الْخَْيرِ َوِإْن َمسَُّه الشَّرُّ فََيُئوٌس قَنُوطٌ[:وقوله تعالى

  )6(]َولَِئْن َأذَقْنَا الِْإنَْساَن ِمنَّا َرْحَمةً ثُمَّ نََزْعنَاَها ِمنُْه ِإنَُّه لََيُئوٌس كَفُوٌر[:قوله تعالىو

                                                 
 14:البروج )1(

 195/ 19، 10م: القرطبي، الجامع ألحكام القرآن )2(

  101ص: البيهقي، األسماء والصفات )3(

  83: اإلسراء) 4(

  49: فصلت) 5(

   9: هود) 6(
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وتكشف اآلية حال اإلنسان وطبيعته وتعكس أحوال اإلنسان بين أمل دائـم برحمـة اهللا     

وتجدر مالحظـة   ،وبين يأس وقنوط من جهة أخرى، ورجاء ودعاء مستمر بالخيرات من جهة

و أن اليأس درجـة  ، التي تحمل معنى مرادفا تقريبا )يئوس(بـ  )قنوط(اقتران صيغة المبالغة 

وربما كان تتابع الصفتين لتأكيـد الصـفة    )1("هو أشد اليأس :القنوط" متوسطة من القنوط فـ 

  .وتثبيتها في الموصوف

إشـارة  ) كفور(بـ ) يئوس(ان صيغة المبالغة فربما كان في اقتر]لََيُئوٌس كَفُوٌر[:أما قوله تعالى  

  .إلى طبيعة اإلنسان الذي ينسى أو يتناسى ما أنعم اهللا عليه به

  ]فّعال[داللة  -2

  )2(" ضـّراب  " و"قتّال " على فّعال  نحو "كان   من أوزان المبالغة والتكثير في الحدث ما    

ن يالبس شيئا على صيغة التكثير فشـدد  لم )في الحرف(وكثر مجيء فّعال بتشديد العين للنسبة "

لمن يالبس ويـديم   –مثال  -فنقول )3("فظ يدل على تكثير المعنىالعين في اللفظ ليكون تكثير الل

ولمن يالبـس   ، و ومناعا، وهمازا، ومشّاء، صّبارا:نقول –والمنع  أ، والهمزأ، والمشيأ، الصبر

  ."ابا كذّ" الكذب 

َألَـا َوِإنَّ الَْعْبـَد   ... ( :ه عليه السالم فيمن يديم الكذبلويتضح هذا المعنى من خالل قو

  ).تََب ِعنَْد اللَِّه كَذَّاًباَيكِْذُب َحتَّى ُيكْ

: فال يقال لصاحب الـدقيق ، غير مقيسة: كثرتها قال سيبويه  ومع، وأمثلة فّعال كثيرة"   

والمبرد ، شّعار :صاحي الشعيروال ل، بّرار :وال لصاحب الُبر، فكّاه :وال لصاحب الفاكهة، دقّاق

  ) 4("يقيس هذا

                                                 
  )قنط: (المعجم الوسيط )1(

 255: ابن قتيبة، أدب الكاتب )2(

  والخط، تحتوي على شرح السيد جمال الدين الحسيني ومناهج الكافية مجموعة الشافية من علمي الصرف  )3(

 / 2. في شرح الشافية للشيخ زكريا األنصاري الخزرجي المصري، عالم الكتب بيروت    

 10/154، 3م: الدرويش، إعراب القرآن وبيانه) 4(
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 :فنقـول  :فّعـال " ويتضح ذلك في المهن أو الحرف فننسب صاحب المهنة إليها بصيغة   

  والصيد ، والقصارة، والحدادة، النجارة :لمن أدام مهنة .ادوصّي، اروقّص، ادوحّد، ارنّج

مـا فيـه    "فّعال وفاعل" على وقد يبنى "  :وفي ذلك يورد ابن يعيش رأيا لسيبويه قائال  

، ودارع، وتامر، والبن، وجّمال، وثّواب، وعّواج، بتّات" :معنى النسب من إلحاق الياءين كقولهم

وفاعـل    وعليه أسماء المحترفين ، ويديمها، والفرق بينهما أن فّعاال لذي صنعة يزاولها"ونابل 

فعال الدالة على الكثرة  ع بصيغةوإنما يخبر عن صاحب الصن )1("لمن يالبس الشيء في الجملة

  )2(لمن صار له كالصناعة :فّعال"  ومن هنا جاء قولهم، لعمل مكثر لهل ألنه مديم

وهذا النحو إنما يعملونه فيما كان صنعة ومعالجـة  "  :ويؤكد ابن يعيش ذلك حيث يقول

 )فّعـال (ير وهوفُجعل له البناء الدال على التكث، لتكثير الفعل إذ صاحب الصنعة مداوم لصنعته

  )3("تضعيف العين ألن التضعيف للتكثيرب

فإن صيغة فّعال دالة علـى  ، وبما أن صاحب المهنة مداوم عليها مجدد لعمله كل وقت

وكذلك ، ويوما بعد يوم، تدل على تكرار عملية الصبر مرة بعد مرة -مثال– )صبار(فـ التجدد 

والحمل في ، والجلد، والقتل، عمليات الصيد فهي تدل على تجدد، الوحّم، وجالد، الوقتّ، صّياد

  .كل وقت

فّعال مثـل عـالم    :وإذا فُِعل الفعل وقتا بعد وقت قيل.. .وقال المحققون من أهل العربية"      

   )4("وصّبار

ـ " :أي  )5(]إنه هو التواب الـرحيم [ :جاء في تفسير البيضاوي لقوله تعالى  اع علـى  الرّج

وأصل التوبة الرجوع فإذا وصف بها العبـد  ، ثر إعانتهم على التوبةأو الذي يك، عباده بالمغفرة

قوبة إلـى  ـوإذا وصف بها الباري تعالى أريد بها الرجوع عن الع، كان رجوعا عن المعصية
                                                 

 .13، ص6، ج2م. شرح المفصل: ابن يعيش، موفق الدين يعيش بن علي بن يعيش النحوي )1(

 .97، ص2م: العسكري، همع الهوامع )2(

 .6/13، 2م: ابن يعيش، شرح المفصل )3(

 5ص: الفروق اللغوية )4(

 37: البقرة )5(
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وذلك بتركه كل وقت بعض ، العبد الكثير التوبة :ابالتّو" وجاء في مفردات الراغب  )1("المغفرة

لعباد حـاال  وقد يقال هللا ذلك لكثرة قبوله توبة ا، ر تاركا لجميعهحتى يصي، الذنوب على الترتيب

  )2("بعد حال

  .والتي تجعل العمل كالصفة الثابتة، ويتضح من كل ما سبق قضية التكرار في العمل   

 إلى المشقة والمعاناة فـي العمـل    -غالبا–كما تجدر اإلشارة هنا أن تكرار العملية يقود    

واإلعادة ، والتكرار، وتقتضي االستمرار، تدل على الحرفة والصناعة )الفّع(وعلى هذا فصيغة "

جاء بها على فعـال  )3(]نَزَّاَعةً ِللشََّوى* كَلَّا ِإنََّها لَظَى [:قال تعالى، والمعاناة والمالزمة، والتجدد

لََّمـا  كُ[ :وهو موافق لقولـه تعـالى   )4("ألنها تفيد االستمرار والتجدد والتكرار) نزوعا(ولم يقل 

  )5(]نَِضَجتْ ُجلُوُدُهْم َبدَّلْنَاُهْم ُجلُوًدا غَْيَرَها ِلَيذُوقُوا الَْعذَاَب ِإنَّ اللََّه كَاَن َعزِيًزا َحِكيًما

ّمد الفعـل والقـدرة   تع: نستطيع أن نضيف إلى اآلراء السابقة معنى جديدا وهوربما و    

الفعل إن لم يكن مقصودا لذاته ال يكثر مـن   يدّل على تعّمد الكذب ألن، هو كذّاب: فقولنا، عليه

، وقتّـال ، ظـالم  :فقولنـا  :ومثله ما كان للنسبة للحرف، فإذا كان مقصودا كثر وازداد، الفاعل

 )مظال(فال يوصف اإلنسان بـ ، وقدرة عليه، كل ذلك فيه إرادة للعمل .وتّواب، وقّهار، وجّبار

، لى مرحلة الوصف بما يدل على تكـرار الفعـل  وإال فلن يصل إ، إال إذا كان قادرا على الظلم

، ولم يكن هناك ما يمنعـه عنهـا  ، فليس يوصف اإلنسان بهذه الصفة إال إذا أدامها، قتّال :ومثله

 :وقوله تعالى، )6(]ِإنَّ َربََّك فَعَّاٌل ِلَما ُيرِيُد[ :ولعل ذلك له دليله في القرآن الكريم وهو قوله تعالى

 –سبحانه  –فعال لما يريد فكل أمور الكون واقعة تحت إرادته فاهللا سبحانه  )7(]فَعَّاٌل ِلَما ُيرِيُد[

                                                 
 1/144: البيضاوي، أنوار التنزيل وأسرار التأويل )1(

محمد سيد : ضبطالمفردات في غريب القرآن، تحقيق و: األصفهاني، أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب )2(

 76ص: هـ502لبنان،  –كيالني، دار المعرفة، بيروت 

 16-15: المعارج )3(

 110ص: السامرائي، معاني األبنية في العربية )4(

 56: النساء )5(

 107: هود )6(

 16:البروج )7(
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فليس لشيء أن يستعصي على أمر الحق سبحانه ، وفي اآليات إشارة إلى اإلرادة الكاملة المطلقة

 َأَولَْيَس الَِّذي خَلَـقَ السَّـَماَواتِ  [ :ومنه قوله سبحانه وتعالى، كن فيكون :فأمره سبحانه للشيء

ِإنََّما َأْمُرُه ِإذَا َأَراَد شَْيًئا َأْن َيقُوَل * َوالَْأْرَض بِقَاِدرٍ َعلَى َأْن َيخْلُقَ ِمثْلَُهْم َبلَى َوُهَو الْخَلَّاقُ الَْعِليُم 

   )1(]فَُسْبَحاَن الَِّذي بَِيِدِه َملَكُوتُ كُلِّ شَْيٍء َوِإلَْيِه تُْرَجُعوَن* لَُه كُْن فََيكُوُن 

اآلية السابقة التأكيد على القدرة المطلقة هللا سبحانه فالحق سبحانه هو الخالق  ونلحظ في

فالحق سبحانه بيده ، تأكيد على القدرة على العمل )الخالق(وفي وصفه سبحانه لذاته بـ ، العظيم

  .ملكوت كل األمور

فعال ألن  :يلوإنما ق"  )2(]فَعَّاٌل ِلَما ُيرِيـدُ [:ويقول صاحب الكشاف في تفسير قوله تعالى

أليس قد ، وهب وأنا أطرحنا النظر في مقتضى مبالغة الصيغة.. .ما يريد ويفعل في غاية الكثرة

   .)3(" دل بقوله لما يريد على عموم فعله جميع مراده 

مرات موزعة علـى   )106(وردت صيغة فّعال الدالة على المبالغة في القرآن الكريم 

  :اسما كما في الجدول اآلتي) 40(

لوزن ا

  الصيغة

عدد 

  األسماء
  االسم

عدد التكرار 

  في المدني

عدد التكرار 

  في المكي

مجموع 

  التكرار

  1  --   1  أكّال  40  فعال: ثالثا

  1  --   1  طّواف    

  1  1  --   ثجاجا    

  1  1  --   وهاج    

  1  1  --   حمالة    

  1  1  --   نفاث    

  1  1  --   خناس    

  1  1  --   نّزاع    

                                                 
 83-81: يس )1(

 16:البروج )2(

 4/239: الزمخشري، الكشاف )3(
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لوزن ا

  الصيغة

عدد 

  األسماء
  االسم

عدد التكرار 

  في المدني

عدد التكرار 

  في المكي

مجموع 

  التكرار

  1  1  --   لّوام    

  1  1  --   فتّاح    

  1  --   --   حالف    

  1  1  --   سحار    

  1  1  --   أمارة    

  1  1  --   بناء    

  1  1  --   غواص    

  1  1  --   ختّار    

  1  --   1  نضاخ    

  1  1  --   هّماز    

  1  1  --   مشّاء    

  2  1  1  أّواه    

  2  --   2  خّوان    

  2  2  --   فّعال    

  2  2  --   غساق    

  2  2  --   خالق    

  2  2  --   أفاك    

  2  2  --   مناع    

  3  2  1  وّهاب    

  3  --   3  قّوام    

  3  2  1  سيارة    

  4  1  3  علّام    

  4  4  --   صبار    

  4  --   4  سّماع    

  5  2  3  ظلّام    

  5  4  1  كفَّار    

  5  5  --   غفار    
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لوزن ا

  الصيغة

عدد 

  األسماء
  االسم

عدد التكرار 

  في المدني

عدد التكرار 

  في المكي

مجموع 

  التكرار

  5  5  --   كذاب    

  6  6  --   أواب    

  6  5  1  قّهار    

  9  8  1  جبار    

  12  --   12  تّواب    

    40        

  أفاك -1

 و  )1(" كل مصروف عن وجهه الذي يحق أن يكـون عليـه    :اإلفك" هو الكذّاب  :األفاك   

مثـل قـذف   ، مثل الكذب على اهللا ورسوله أو علـى القـرآن  ، اإلفك هو الكذب الفاحش القبح"

  )2(" المحصنة وغير ذلك مما يفحش قبحه 

بــ  ، وقد اقترنت في الموضعين، في القرآن الكريم مرتين )أفاك(ورد ت صيغة المبالغة    

فاألفاك مـن  ، ولعل في كثرة اإلفك كثرة اآلثام )3("هو المبالغ في اقتراف اآلثام  :ثيمواأل، )أثيم(

  .وتغييره لألمور عن وجهها، كثر إفكه وكذبه

  أكال -2

وجاءت بصـيغة  ، مّرة واحدة )أكّال(ة المبالغة وردت صيغ) 4(" مبالغة في اآلكل: األكال

، مسـتبيحه  :وآكل السحت هنا، )5(]بِ َأكَّالُوَن ِللسُّْحِتَسمَّاُعوَن ِللْكَِذ[:الجمع وذلك في قوله تعالى

                                                 
  ، دار الكتاب 1ن الحديث في تفسير مفردات ألفاظ القرآن الكريم، طمجمع البيا: الزين، سميح عاطف )1(

 .79، ص1980لبنان  -اللبناني، بيروت    

 .33ص: العسكري، الفروق اللغوية )2(

 3/509: الزمخشري، الكشاف )3(

 )أكل: (المعجم الوسيط )4(

 42: المائدة )5(
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ونحـن   )1("، ألنه مسحوت البركة، وهو من سحته إذا استأصله، كل ما ال يحل كسبه: والسحت

 :فيسـمى من كان من طبعه وعادته اإلكثار مـن األكـل   أم ، آكل :نعلم أنه يقال لمن يأكل مرة

  .فيقال له أكال أما من كرر الفعل مرة بعد أخرى، أكوال

  أمارة  -3

أشار عليه  :أمر فالن:ويقال" ، واألّمار من تكرر أمره مرة بعد مرة، مبالغة آمر :أمارة

مرة واحـدة   )أمارة(وقد وردت صيغة المبالغة ، )2("وماشيتهم، كثّر نسلهم :وأَمَر اهللا القوم، بأمر

ا ُأَبرُِّئ نَفِْسي ِإنَّ النَّفَْس لََأمَّـاَرةٌ  َوَم[ :-عليه السالم  –في قوله تعالى على لسان سيدنا يوسف 

 والنفس األمارة هي نفـس الجـنس البشـري     )3(]بِالسُّوِء ِإلَّا َما َرِحَم َربِّي ِإنَّ َربِّي غَفُوٌر َرِحيٌم

باستثناء من رحمهم الغفور الرحيم من عباده ، )4("أي أن هذا الجنس يأمر بالسوء :فأراد الجنس"

من الجذر اللغوي الذي يحمل في طياته معنى  )أمارة(ا كان اشتقاق هذا االسم وربم، المصطفين

  .زيادة في المبالغة والتكثير، الزيادة في أصله

  أواب   -4

واألواب ، رّجاع عن ذنبـه  :وفالن أّواب، رجع عن ذنبه :وآب إلى اهللا، رجع :آب إليه

لقرآن الكريم وردت صـيغة المبالغـة   وفي ا )6("وهو الرّجاع إلى ذكر اهللا"  )5("وصف للمبالغة

وجـاءت  ، ولم ترد في السور المدنية مطلقـا ، في ستة مواضع في السور المكية وحدها )أّواب(

، )أوابـين (وجاءت في اإلسراء بصيغة الجمع ، وحدها )ص(أربعة من هذه المواضع في سورة 

الطيـور  أي أن  )7(]كُلٌّ لَُه َأوَّاٌب َوالطَّْيَر َمْحشُوَرةً[ :فقوله تعالى، حاملة معنى الرجوع المتكرر

إما ألنهـا  ، ووضع األواب موضع المسبح، تسبح بتسبيحه" وابة رجاعة لسيدنا داود فكل أوابأ
                                                 

 1/614: الزمخشري، الكشاف )1(

 )أمر: (المعجم الوسيط )2(

 53: يوسف )3(

 2/327: الزمخشري، الكشاف )4(

 )آب: (المعجم الوسيط )5(

 4/10: الزمخشري، الكشاف )6(

 19: ص )7(
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وإما ألن األواب ، ألنه يرجع إلى فعله رجوعا بعد رجوع ؛ع رّجاعجَِّروالُم، كانت ترفع التسبيح

ويديم تسـبيحه   من عادته أن يكثر ذكر اهللا وهو التواب الكثير الرجوع إلى اهللا وطلب مرضاته

  .من تكرار للعمل وكثرته )فعال(وهذا يلتقي مع الداللة العامة لـ  )1("وتقديسه

  أّواه -5

وقد جاء الوصف بـاألواه فـي   ، متأوه :واألواه مبالغة )2("كثير التأوه والدعاء  :اهاألّو

وف بهذا الوصف سيدنا إبـراهيم  وفي كال الموضعين كان الموص، القرآن الكريم في موضعين

ه اأّو" ، )3(]ِإنَّ ِإْبَراِهيَم لََأوَّاٌه َحِلـيمٌ [ :ويقول صاحب الكشاف في تفسير قوله تعالى، عليه السالم

أنه لفرط ترحمه ورقته وحلمه كان يتعطف علـى   :وهو الذي يكثر التأوه ومعناه )أّوه(فعال من 

  .بعد أخرى في هذا تكرار للفعل مرةو )4("أبيه الكافر

  بناء  -6

من صيغ المبالغة ) فعال(ونعلم أن صيغة  )5("ن ِحرفته البناء وهو َم" ، مبالغة بانٍ :بنّاء

لمن  )في الحرف(كثر مجيء فّعال بتشديد العين للنسبة " التي تصاغ في الداللة على الحرف فـ

علـى تكثيـر    داال يـر اللفـظ  يالبس شيئا على صيغة التكثير فشدد العين في اللفظ ليكون تكث

فأولئك الشياطين الذين سخرهم اهللا سـبحانه لخدمـة   ، من أكثر من فعل البناء :اءفالبنّ )6("المعنى

انوا يبنـون  ك"  )7(]َوالشََّياِطيَن كُلَّ َبنَّاٍء َوغَوَّاصٍ[:في قول تعالى –عليه السالم  –سيدنا سليمان 

  )8("له ما شاء من األبنية

  
                                                 

 3/365: الزمخشري، الكشاف )1(

 )آه: (المعجم الوسيط )2(

 114: التوبة )3(

  217/ 2:الزمخشري، الكشاف) 4(

 )بنى: (المعجم الوسيط )5(

 2/215عالم الكتب بيروت، ج: ن علمي الصرف والخطابن الحاجب، مجموعة الشافية م )6(

 37:ص )7(

 3/376: الزمخشري، الكشاف )8(
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  تّواب -7

فـاهللا  ، وفّقه للتوبة :هوتاب اهللا على عبد، رجع عن المعصية :ومتابا، توبةو، توباً:تاب

والعزم على أال يعاود اإلنسـان مـا   ، االعتراف والندم واإلقالع :والتوبة" والعبد تائب ، تّواب

فهو  :أما الحق سبحانه، إلى اهللا بعد معصيته مرة واحدة ألنه يرجع )تائب(فاإلنسان  )1("اقترف 

علـى   )تـّواب (لذا كان الوصف للحق سبحانه بــ  ، وفي كل وقت، التائبين جميعاعلى يتوب 

ويقول القرطبـي  ) 2("فكلما تكررت التوبة من العبد تكرر القبول " صيغة المبالغة إلفادة التكثير 

وإنمـا  "  )3(]وَّاُب الرَِّحيُمفَتَلَقَّى َآَدُم ِمْن َربِِّه كَِلَماٍت فَتَاَب َعلَْيِه ِإنَُّه ُهَو التَّ[:في تفسير قوله تعالى

فتـاب  " )4("وكثرة قبوله توبة عباده لكثرة من يتوب إليـه  ، قيل هللا عز وجل تّواب لمبالغة الفعل

وإنما رتبه بالفاء على تلقي الكلمـات لتضـمنه معنـى    ، عليه رجع عليه بالرحمة وقبول التوبة

  )5("عود إليهال ينب والندم عليه والعزم على أن وهو االعتراف بالذ، التوبة

ثُمَّ تَاَب َعلَْيهِْم ِلَيتُوُبـوا ِإنَّ اللَّـَه ُهـَو التَّـوَّاُب     [ :وجاء في الكشاف تفسير قوله تعالى

، ؛ ليستقيموا على توبتهم ويثبتـوا هم بالقبول والرحمة كرة بعد أخرىرجع علي"  :أي )6(]الرَِّحيُم

ولـو  ، ما منهم أن اهللا تّواب على من تابعل، وليتوبوا أيضا فيما يستقبل إن فرطت منهم خطيئة

     )7("عاد في اليوم مائة مرة

، وللبشـر أخـرى  ، قد جاء في القرآن الكريم هللا  مرة )التواب(ونلحظ أن الوصف بـ 

  :ومنه

                                                 
 )تاب: (المعجم الوسيط )1(

 99: البيهقي، األسماء والصفات )2(

 37: البقرة )3(

 1/227، 1القرطبي، الجامع ألحكام القرآن، م )4(

 1/143: البيضاوي، أنوار التنزيل وأسرار التأويل )5(

 118: توبةال )6(

 2/219: الزمخشري، الكشاف )7(
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اع على عبـاده بـالمغفرة أو   الرّج" فهي بمعنى  –سبحانه  –إذا كان الوصف هللا :  أوال

  )1("يراد بها الرجوع عن العقوبة إلى المغفرةو، الذي يكثر إعانتهم على التوبة

ِإنَّ اللَّـَه ُيِحـبُّ التَّـوَّابِيَن َوُيِحـبُّ     [ :إذا كان الوصف للعبد كما في قوله تعـالى : ثانيا

وذلـك  ، العبد الكثير التوبـة  :التواب" كان رجوعا عن المعصية إلى الهداية فـ ) 2(]الُْمتَطَهِّرِيَن

  )3("حتى يصير تاركا لجميعه، لى الترتيببتركه كل وقت بعض الذنوب ع

  ثجاجا -8

 َوَأنَْزلْنَا ِمَن الُْمْعِصَراِت َماًء[ :وردت هذه الصيغة في القرآن مرة واحدة في قوله تعالى      

 )5("الشديد االنصـباب  :والثجاج، فهو ثاج، سال وانصب :الماء ثجوجا ثّج"  :ونقول، )4(]ثَجَّاًجا

 فالثجاج من المـاء  مـا كـان    .اللة على الكثرة والتكرار في الحدثد )ثجاج(وفي الوصف بـ 

ومن هنا تلتقي هذه ، متواصالمتقطع النزول وليس  ونحن نعلم أن المطر )6("دافقا منهمرا بشدة"

  ).فّعال(الصيغة مع الداللة العامة لـ 

  جبار -9

والجبار ، رههقهره عليه وأك :وجبره على األمر" ، وجابر الشيء مصلحة، مبالغة جابر

قلـب ال تدخلـه    :ويقال قلب جبار، المتكبر القاهر العاتي المتسلط:والجبار، من أسماء اهللا تعالى

  )7("وال يقبل الموعظة، الرحمة

                                                 
 1/143: البيضاوي، أنوار التنزيل وأسرار التأويل )1(

 222: البقرة )2(

 76ص: مفردات الراغب )3(

 14: النبأ )4(

 )ثّج: (المعجم الوسيط )5(

  3/508: الصابوني، صفوة التفاسير) 6(

 )جبر: (المعجم الوسيط )7(
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، قد تكررت في القرآن الكريم عشـر مـرات   )جبار(وتجدر اإلشارة هنا إلى أن لفظة  

ِإلََه ِإلَّـا ُهـَو    ُهَو اللَُّه الَِّذي لَا[ :حشرإال في قوله تعالى في سورة ال، وقد كانت وصفا لإلنسان

    )1(]الَْمِلُك الْقُدُّوُس السَّلَاُم الُْمْؤِمُن الُْمَهْيِمُن الَْعزِيُز الَْجبَّاُر الُْمتَكَبُِّر

أي المصـلح   -في قول من جعل ذلك من جبر الكسـر  -والجبار في وصف اهللا تعالى 

ج لهم مما يسوءهم إلى ما يسرهم ومما يضرهم إلـى مـا   والمخر، والجابر لها، ألحوال عباده

الجبار العظيم الشأن في : وقيل، لخلق على ما أراد من أمرهالذي جبر ا :الجبار" و  )2(" ينفعهم 

فإنمـا  ، فإن وصف به العبد، يوصف به على هذا إال اهللا تعالى وال يستحق أن، الملك والسلطان

  )3("هذا المعنى ذم على هو على وضع نفسه في غير موضعها وهو

فقد قيل ُسـّمي  ، "العزيز الجبار المتكبر"  :وجاء في مفردات الراغب في وصفه تعالى

جبر الناس أي ألنه هو الذي يجبر الناس بفائض نعمة وقيل ألنه ي ؛بذلك من قولهم جبرت العقير

مـن   الجبار كاسم ووصف من أوصاف الحق عز وجل يمثـل صـفة  ف )4("يقهرهم على ما يريد

فإنـه   ..وإذا كان الجبر يرادف القهر في أحد معانيـة  .الصفات الواجبة لكماله المطلق عز وجل

  .قهر يحقق النفع والمصلحة لإلنسان ويدفع عنه الضرر

قَالُوا َيا ُموَسى ِإنَّ ِفيَها قَْوًمـا  [:ومما ورد من وصف اإلنسان بهذه الصفة فقوله تعالى

  )5(]َجبَّارِيَن

بل والمبالغـة والزيـادة فـي    ، ق اإلنسان هي من باب الذم والنقصانوصفة الجبار بح

أي متعـال  .. .ُيقال لمن يجبر نقيصته بادعاء منزلة من التعالي ال يسـتحقها " النقصان فالجبار 

                                                 
 23:الحشر )1(

 87: سماء والصفاتالبيهقي، األ )2(

  ، 1978 -هـ 1938المخصص، دار الفكر بيروت، : ابن سيدة، أبو الحسن علي بن إسماعيل األندلسي )3(

 .157، ص5م    

 .86مفردات الراغب ص )4(

 22:المائدة )5(
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 فهي من باب التجاوز والتطاول علـى الحـق فالجبـار مـن      )1("على قبول الحق واإليمان به 

  )2("ّبار ومتكبر أي متطاولل جتجاوز في الطول ومنه قيل للرج"

  :هذه الصفة المذمومة عن رسله الكرام في قوله –سبحانه وتعالى  –وقد نفى اهللا  

     )3(]َوَبرا بَِواِلَدْيِه َولَْم َيكُْن َجبَّاًرا َعِصيا[    

   )4(]َوَبرا بَِواِلَدِتي َولَْم َيْجَعلِْني َجبَّاًرا شَِقيا[:وقوله تعالى

    )5(]نَْحُن َأْعلَُم بَِما َيقُولُوَن َوَما َأنْتَ َعلَْيهِْم بَِجبَّارٍ[: تعالىوقوله 

  : وفي هذا المقام نلحظ ما يلي

 :وثانيهمـا  -جل وعال –ويكون بوصف اهللا ، أولهما المدح، أن صفة الجبار تأخذ منحيين: أوال

  .الذم إذا كانت وصفا لإلنسان

 التعريـف  كلمة جبار دونأما ، معرفا باأللف والالم )لجبارا(جاء الوصف هللا تعالى بـ   :ثانيا

   .الذميمةكصفة من صفات األفراد فقد استخدمت 

فهي صفة ذميمة ألنها بمعنى جبر النقيصـة مـن   كانت صفة الجبر كوصف للمخلوق إذا  :ثالثا

 ؛المطلق من الصفات الواجبة لكماله فهي في حق اهللا عز وجلأما ، خالل التكبر والتجبر بالعباد

جبـر  وي، يجبر فقر الفقيرفهو تبارك وتعالى   ,ألنها تعني أن الحق جل وعال يجبر كسر عباده 

بقضـاء اهللا عـز    رضاهو بصبرهالمريض حين جعل له أجرا إذا تقبل البالء ضعف الضعيف و

  .عباده الطائعين له بأن يتوالهم برعايته وحفظهيجبر و .وجل

                                                 
 .86ص: مفردات الراغب )1(

 168ص. نانلب –بيروت  –األنصاري، أبو زيد سعيد بن أوس بن ثابت، دار الكتاب العربي  )2(

 14: مريم )3(

 32: مريم )4(

 45: ق )5(
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 .حانه وتعالى قاهر يدين له كل شيء ويخضع لـه مـن سـواه   من معاني الجبار أنه سب: رابعا

ألنه تبارك وتعالى منزه عن كـل   ,والجبر بهذا المعنى ليس وصفا ذميما في حق اهللا عز وجل 

 ,ال يريـد   فالجبروت البغيض المذموم هو أن تقهر إنسانا عل مـا  ...ما يناقض كماله المطلق

   .ذلكعن متعالٍ  سبحانه والحق

  حالف-10

الكثيـر   :والحالف، وحلّافة، وحلّاف، فهو حالف، أقسم :حلَفَ" و ، مبالغة حالف:فحال

فهـذا اإلنسـان   ، وهذا الوصف كغيره يحمل في ثناياه الكثرة والتكرار وقتا بعد وقت، )1("الحلف

و يقول صاحب الكشاف في تفسـير قولـه   ، وأكثر الحلفان، كلما تحدث أقسم باهللا، كثير الحلف

ونلحـظ هنـا أن   ) 3("كثير الحلف في الحق والباطل" أي ، )2(]تُِطْع كُلَّ َحلَّاٍف َمهِينٍ َولَا[ :تعالى

  )4("يغة المبالغة للداللة على الكثرةصيغة حالف جاءت بص

  حمالة -11

، أم جميل بنت حرب أخت أبـي سـفيان   :المرأة أبي لهب وهي )حّمالة(جاء الوصف 

َواْمَرَأتُـُه َحمَّالَـةَ   [ :وفـي قولـه تعـالى    )5("ترف الحملهو مح :والَحّمال" ، والتاء هنا للتأنيث

.. .فالن يحطب علـى فـالن   :تقول العرب ؛كانت تمشي بالنميمة بين الناس"  :أي، )6(]الَْحطَبِ

ثم كانت مع كثرة ماِلها تحمـل  ، بالفقر –صلى اهللا عليه وسلم  –كانت تعّير رسول اهللا " وقيل 

 :من قولهم ؛حمالة الخطايا والذنوب :وقيل.. .فعّيرت بالبخل ،لشدة بخلها ؛الحطب على ظهرها

ظُُهورِِهْم َألَا َساَء َما  َوُهْم َيْحِملُوَن َأْوَزاَرُهْم َعلَى[ :دليله قوله تعالىو ؛فالن يحتطب على ظهره

ت كأنها اشتهرت بذلك فجـاء ، بالنصب على الذم )حمالةَ الحطبِ(وقرأ عاصم .. .، )7(]َيزُِروَن
                                                 

 )حلف: (المعجم الوسيط )1(

 10: القلم )2(

 3/426: الصابوني، صفوة التفاسير: ، وينظر4/142: الزمخشري، الكشاف )3(

 3/426: الصابوني، صفوة التفاسير: ينظر )4(

 )حمل: (المعجم الوسيط )5(

 4: المسد )6(

 31: األنعام )7(
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إشارة لسبب العدول عن صيغة  )كأنها اشتهرت بذلك( :وفي قولهم، )1("للذم ال للتخصيص الصفة

، فال يشتهر باألمر إال من أحسن عملـه ، الدالة على المبالغة والتكثير) فّعال(إلى صيغة  )فاعل(

  .وأدام فعله مرة بعد أخرى

  ختّار   -12

ا من غدر إال مددنا لك باعا مـن  إنك ال تمد لنا شبر: ومنه قولهم، أشد الغدر: الختر"  

، )3("وِختِّيـر ، وختَّار، وختور، ِتيروخَ، فهو خاتر… غدر به أقبح الغدر : ختَر فالنا" و )2("ختر 

وإنمـا  ، )4(]َوَما َيْجَحُد بَِآَياِتنَا ِإلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ[:وفي القرآن الكريم قوله تعالى في سورة لقمان

والغدر ليس مـن صـفات   ، تكرر منه الختُْر مرة بعد أخرى إذا )ارختَّ(يوصف الموصوف بـ 

 )ختـار (وربما جاء الوصف بعد ، وإنما من صفات من كان له في الكفر باع طويلة، المؤمنين

  .ليؤكد ذلك )كفور(بـ 

  خالق -13

وجاء اسم الخالق صفة هللا تعـالى  ، ورد لفظ المبالغة الخالق في القرآن الكريم مرتين 

عظـيم  ، تذييال لحدث جليل الشأن )الخالق(وقد جاء االستخدام القرآني لوصف ، ضعينفي المو

بعد الحديث عن خلق السماوات ، )5(]ِإنَّ َربََّك ُهَو الْخَلَّاقُ الَْعِلـيمُ [: فقد جاء في قوله تعالى، القدر

السَّـَماَواِت   لَـقَ َأَولَـْيَس الَّـِذي خَ  [:أما في قوله تعالى، وعن يوم القيامة، واألرض وما بينهما

 )خـالق (فقد جاء الوصف بـ ، )6(]َوالَْأْرَض بِقَاِدرٍ َعلَى َأْن َيخْلُقَ ِمثْلَُهْم َبلَى َوُهَو الْخَلَّاقُ الَْعِليُم

   .وخلق السماوات واألرض، بعد الحديث عن أمر البعث واإلحياء

  .في اآليتين السابقتين) الخالق(ومما تجدر مالحظته بصفة 

                                                 
 4/274: الزمخشري، الكشاف:، وينظر64 – 163/ 20، 10القرطبي، الجامع ألحكام القرآن، م :ينظر )1(

 3/237: الزمخشري، الكشاف )2(

 )ختر: (المعجم الوسيط )3(

 32: لقمان )4(

 86:الحجر )5(

 81:يس )6(
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أو الخالق مـن  ، وقد أتى بصيغة المبالغة لكثرة ما خلق) عليم(بـ ) خالق(ط الوصف ارتبا -أ

فـال  ، وهو العليم بحالك وحـالهم ، الذي خلقك وخلقهم :الخالق: قال الزمخشري، شاء لما شاء

  .أو أن ربك هو الذي خلقكم وعلم ما هو األصلح لكم، يخفى عليه ما يجري بينكم

باإلضـافة  ، في اآليتـين  )والعليم، الخالق(تعريف الطرفين  يالحظ معنى القصر من خالل -ب

  )1(.ويؤكد معناه، إلى ضمير الفصل في اآلية األولى والذي يقوي القصر

  خناس -14

وهـو  ، مبالغـة خـانس   :والخنّاس، والغياب، والتواري، هو التأخر :الخَنُْس في أصل اللغة

دته أن يخنس منسوب إلى الخنوس وهـو  الذي عا"  وهو، شديد الخنوس واالختفاء )2("الشيطان

إذا ذكر اإلنسان ربـه خـنس الشـيطان    :لما روي عن سعيد بن جبير، التأخر كالعّواج والبتات

: ومنه قوله تعـالى ، كثير االختفاءألنه ، وِصفَ بالخناس" إذا ، )3("فإذا غفل وسوس إليه، وولى

لعنه –ولما كانت وظيفة الشيطان  )5("ها بعد ظهورهاالختفائ ؛يعني النجوم، )4(]فَلَا ُأقِْسُم بِالْخُنَّسِ[

وصـف  ، كان مالزما لعمله مكثرا له، وهمه األولى الوسوسة في صدور الناس إلغوائهم، -اهللا

   .ساّبأنه وسواس خن

فهـي واضحـة في وصـف الشيطـان بــ   )خناس(وإذا أهملنا المبالغة والتكثير في 

من بـاب  ، بكسر الواو )الوِسواس(، وقد قرأت، سوسةوفي هذا الوصف تكرار للو، )الَوسواس(

  )6("وهو من وسائل المبالغة والتكثير، الوصف بالمصدر

                                                 
 135أسماء اهللا الحسنى، ص: أحمد مختار عمر: ينظر )1(

  )خنس: (المعجم الوسيط) 2(

 303-4/302: شري، الكشافالزمخ )3(

 15:التكوير )4(

 20/179، 10م: القرطبي، الجامع ألحكام القرآن )5(

 20/178، 10م : السابق: القرطبي )6(
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  خّوان -15

غـدر   :وخان فالنا، نقصه :وخان الشيء، المبالغ في الخيانة باإلصرار عليها :الخوان

ضعين في لإلنسان في مو )خوان(وجاء الوصف بـ )1("وهو وهي خئون، وخّوان، فهو خائن، به

 خَوَّانٍلَا ُيِحبُّ كُلَّ  ِإنَّ اللََّه[ :وقوله تعالى، )2(]َأِثيًما خَوَّانًاِإنَّ اللََّه لَا ُيِحبُّ َمْن كَاَن [ :قوله تعالى

وفـي  ، لكل من اتصف بهـذا الوصـف   -سبحانه–وفي اآليتين إشارة إلى بغض اهللا ، )3(]كَفُورٍ

وفي الوصف بخوان داللة على التكثيـر  ، نس الخّوانينكرة للتعميم وشمول جاآليتين جاء اللفظ ن

 :قلت ؟على المبالغة )خّوانا أثيما(لم قيل  :فإن قلت" والتكرار في العمل ويقول صاحب الكشاف 

رجل على سيئة فـاعلم  إذا عثرت من  :وقيل، وركوب المآثم، كان اهللا عالما بمن أفرط بالخيانة

  )4("أن لها أخوات

فالخّوان من أفرط في الخيانة وكررها بشـكل   )فّعال(لة العامة لـ وهذا يلتقي مع الدال

  .كبير

  سحار -16

* َعِليٌم  قَاَل ِللَْملَِإ َحْولَُه ِإنَّ َهذَا لََساِحٌر[ :في قوله تعالى وقد جاء، مبالغة ساحر :السحار

الَْمـَداِئنِ   قَالُوا َأْرجِْه َوَأخَاُه َواْبَعثْ ِفـي * ُيرِيُد َأْن ُيخْرَِجكُْم ِمْن َأْرِضكُْم بِِسْحرِِه فََماذَا تَْأُمُروَن 

 :فرعـون  ونلحظ ما جاء من قوله تعالى على لسـان ، )5(]*َيْأتُوَك بِكُلِّ َسحَّارٍ َعِليمٍ * َحاِشرِيَن 

وربمـا كـان   ، فقد وصفه بالسـاحر ، في وصف سيدنا موسى عليه السالم]ِإنَّ َهذَا لََساِحٌر َعِليٌم[

وأما ما جاء مـن  ، ألنه لم يؤثر عنه مزاولة السحر )فّعال(دون  )فاعل(زنة الوصف منه على 

                                                 
 )خون: (المعجم الوسيط )1(

 107: النساء )2(

 38:الحج )3(

 1/562: الزمخشري، الكشاف: ينظر )4(

 37-34: الشعراء )5(
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 ]َهذَا لََسـاِحٌر َعِلـيمٌ   ِإنَّ[ - فرعون –لقول " فمعارضة  ]بِكُلِّ َسحَّارٍ َعِليمٍ[ :قول المأل لفرعون

  )1("عض قلقهويسكنوا ب، فجاءوا بكلمة اإلحاطة وصفة المبالغة ليطمئنوا نفس فرعون

فقد َوَصـف فرعـوُن    )وسّحار، ساحر( :مالحظة التفاوت في الوصف بين وهنا يمكن

أم سـحرة  ، ا لم يؤثر عنه السحر ولـم يشـتهر بـه   لّم )ساحرا(بكونه  -عليه السالم –موسى 

متخـذين  ، ألنهم متخصصون في السحر )سحار(فقد جاء لهم الوصف بصيغة المبالغة ، فرعون

  . ورون بهفهم معروفون ومشه، االسحر صنعة يداوموه

  .لذي مهنة يزاولها )فّعال(يلتقي مع قول من قال بأن  )سّحار(والوصف بـ  

  سّماع -17

، )سماع(فجاء الوصف لإلنسان بـ  )فّعال(على زنة  )سامع(جاءت صيغة المبالغة من 

ن صـفة السـمع   ولعل ذلك أل، فقد كان في وصف اهللا سبحانه وتعالى )سميع(أما ما جاء على 

 )سّماع(وقد جاء الوصف بـ، أريد بها غير السمع الذي أريد إثباته لإلنسانسبحانه  الخاصة باهللا

وهي تدلّل ، واألخيرة في سورة التوبة، ثالثاً منها في سورة المائدة وحدها، للكافرين أربع مرات

 :وقد جاء قوله تعالى )2(" أصغى وأنصت :سمع لفالن" فـ ، ليهعلى الكثرة في العمل والتأكيد ع

، في معرض الحديث عن الذين يستمعون إلى كالم المنافقين والكفـار ، )3(]ِفيكُْم َسمَّاُعوَن لَُهْمَو[

 أو فيكم، يسمعون حديثكم فينقلونه إليهم، أي نمامون :يقول الزمخشري في تفسير اآلية السابقةو

    )4("قوم يسمعون للمنافقين ويطيعونهم

ألن اإلنسان يكون سامعا فقـط لمـا   ، لمنطوقونشير هنا إلى أن السمع يتعلق بالكالم ا

فسمع " ، أما صيغة سميع فربما أريد بها السمع لكل ما يقال من جهر أو سر في الصدور، يقال

                                                 
 3/112: الزمخشري، الكشاف: ينظر )1(

 )سمع: (المعجم الوسيط )2(

 47: التوبة )3(

 2/194: الزمخشري، الكشاف )4(
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 فَاْسـتََجاَب لَـُه َربُّـهُ   [ :وفي هذا المعنى جاء قوله تعالى )1("أجاب حمده وتقبله  :اهللا لمن حمده

  .أي المجيب للدعاء، )2(]َو السَِّميُع الَْعِليُمفََصَرفَ َعنُْه كَْيَدُهنَّ ِإنَُّه ُه

َمثَُل الْفَـرِيقَْينِ كَالْـَأْعَمى   [ :في وصف اإلنسان فقوله تعالى )فعيل(أما ما كان من زنة 

ال ، فمتعلق بالقلـب والبصـيرة  ، )3(]َوالَْأَصمِّ َوالَْبِصيرِ َوالسَِّميعِ َهْل َيْستَوَِيانِ َمثَلًا َأفَلَا تَذَكَُّروَن

  .فهو بصير جوهر الحقيقة سميع ألبعاد كالم اهللا ومراميه، العين

  سّيارة  -18

ومنه  )5("واألقوام الذين يسيرون في الطريق )4(" القافلة :والسّيارة، الكثير السير :السّيار

ـ   ) 6(]َوَجاَءتْ َسيَّاَرةٌ فََأْرَسلُوا َوارَِدُهْم فََأْدلَى َدلَْوُه[ :قوله تعالى ف لألقـوام  وربمـا كـان الوص

والزيادة إذ السير عبـر الصـحراء بوسـاطة    ، داللة على التكثير )فّعال(المسافرين على زنة 

ولما كانت الصحراء مترامية األطـراف كثـر   ، أو الجمال فيه كثير من المشقة والعناء، الخيول

  .فجاء الوصف بما يدل على الكثرة في العمل، اددزاالسير و

  صبار -19

: وصبر عن المحبوب، تجلّد ولم يجزع :وَصَبَر صْبرا، لّد وحسن االحتمالالتج :الصبر      

 ؛شهر الصـوم : شهر الصبر :وقيل، احتمله دون جزع :وصبر على المكروه، حبس النفس عنه

وهو اسـم  ، القادر عليه، المعتاد على الصبر :والصبور، لما فيه من حبس النفس عن الشهوات

ويقترب معنـى   )7("مع القدرة عليه ، ه ال يعاجل العصاة باالنتقامناه أنعوم :من أسماء اهللا تعالى

  .الصبور بشكل كبير مع معنى الحليم

                                                 
 )سمع: (المعجم الوسيط )1(

 34: يوسف )2(

  24: هود) 3(

 )سار: (المعجم الوسيط )4(

 2/305: الزمخشري، الكشاف )5(

 19: يوسف )6(

 )صبر: (المعجم الوسيط )7(
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لإلنسان فـي أربعـة    )صّبار(وقد جاء الوصف بـ ، مبالغة صابر :وصبور، صّبارو

فـي   )صـبور (كما لم ترد ، ي وصف الحق سبحانهبينما لم ترد ف، في الكتاب العزيز مواضع

  .القرآن مطلقا

ألن  ؛فيما يتعلـق بالصـبر   )فعيل(دون  )فّعال(وربما كان اختيار الحق سبحانه لصيغة 

فحياة اإلنسان ليست مشكالت متواصلة بل هي ، والتكرار للعمل، تدلُّ على التجدد )فّعال(صيغة 

الدالـة علـى    )فعـول (كما أن صيغة ، فيصبر اإلنسان على العسر وقتا بعد وقت، يسر وعسر

  .وليست هذه من عادات اإلنسان، تكون لمن كان من عادته وطبيعته الصبرالمبالغة إنما 

  طّواف -20

لَـْيَس  [:وفي القرآن الكريم جاء قول الحق)1("وهو كثير الطواف" ، مبالغة طائف:الطواف      

ـ    وفـي قولـه   ، )2(]ْيكُْم َبْعُضـكُْم َعلَـى َبْعـضٍ   َعلَْيكُْم َولَا َعلَْيهِْم ُجنَاٌح َبْعـَدُهنَّ طَوَّافُـوَن َعلَ

  .داللة على التكثير في الطواف) طوافون:(تعالى

  ظلّام -21     

فعـال  " ألن  ؛،إذا كثر منه الظلـم  )ظالم(ويوصف الموصوف بـ ، مبالغة ظالم:ظالم

من صيغ المبالغة في اسم الفاعل الدالة على التكثيـر   )3("ووهاب ، وتواب، ومنان، غفار :نحو

    .والزيادة في الفعل

والزيـادة فـي   ، ونلحظ ما بها من زيادة في البناء )فاعل(مبالغة لـ  )فّعال(بر صيغة وتعت

فيذكر الكلمة ، يد بناء من األخرىإحداهما أز، أن يقصد المتكلم معنى تعبر عنه لفظتان" : البناء

ولهـذا  ، قصدا منه إلى الزيادة في ذلك المعنى الذي عبر عنـه ، التي تزيد حروفها عن األخرى

                                                 
 )طواف: (المعجم الوسيط )1(

 58: النور )2(

 511ص. 2م: الزركشي، البرهان في علوم القرآن )3(
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ولهذا وقعت الزيـادة فـي   ، واخشوشن في المعنى أبلغ وأكثر من خشن وعشب، عشوشبفإن ا

   )1("وغفّار أبلغ من غافر، فإن ستّار أبلغ من ساتر، التشديد أيضا

 :في القرآن الكريم ثالث مرات في السور المدنية بقوله تعالى )ظالم(وردت صيغة المبالغة 

َربُّـَك بِظَلَّـامٍ    َوَما[ :ومرتين  في السور المكية في قوله تعالى )2(]َعبِيِدِللْ بِظَلَّامٍَوَأنَّ اللََّه لَْيَس [

   )4(]َوَما َأنَا بِظَلَّامٍ ِللَْعبِيِد[ :وقوله تعالى، )3(]ِللَْعبِيِد

  .وقد ورد تفصيل ذلك في الفصل الثالث، من مشكل أوزان المبالغة )ظالم(وتعتبر 

  علّام -22

 –ات في القرآن الكريم وهي في جميعهـا وصـف هللا   أربع مر )عالم(وردت صيغة  

فالن  :فتقول، وتزاد التاء لتأكيد المبالغة، من َعِلَم للمبالغة :والُعلَّام، الَعلَّام" و  -سبحانه وتعالى 

بخـالف  ، ولذا جاء متعلقها في القـرآن جمعـا  ، م صيغة مبالغة تفيد الكثرةوالعالّ"  )5("عالمة 

العـالم  " فالعالم هـو  ، وعليم، عن عالم )علّام(ويختلف اللفظ  )6("ه مفرداالذي جاء متعلق، العالم

وأنه إذا كـان كيـف   ، ويعلم ما هو كائن، فهو يعلم الموجود، بأصناف المعلومات على تفاوتها

  )7("وإنه لو كان كيف يكون، ليس بكائن ماويعلم ، يكون

ال بـد  ، وإلجابة هذا السؤال ؟موالقضية هنا لم تفاوت التعبير عن العلم في القرآن الكري

   :من تأمل قوله تعالى

                                                 
الفوائد المشّوق إلى علوم القرآن وعلم البيان، دار الكتب العلمية، : شمس الدين بن عبد اهللا محمد بن أبي بكر: ابن القيم )1(

 .106لبنان، ص –بيروت 

 10: ، الحج51: ، واألنفال182:  آل عمران )2(

 46:فصلت )3(

 29:ق )4(

 )علم: (الوسيطالمعجم )5(

 .154ص: أحمد مختار، أسماء اهللا الحسنى )6(

 .64-63البيهقي، األسماء والصفات، ص )7(
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    )1(]الْغُُيوبِ َعلَّاُمَيْوَم َيْجَمُع اللَُّه الرُُّسَل فََيقُوُل َماذَا ُأجِْبتُْم قَالُوا لَا ِعلَْم لَنَا ِإنََّك َأنْتَ [:قوله تعالى

   )2(]الْغُُيوبِ َعلَّاُمَك ِإنََّك َأنْتَ تَْعلَُم َما ِفي نَفِْسي َولَا َأْعلَُم َما ِفي نَفِْس[ :قوله تعالى

   )3(]الْغُُيوبِ َعلَّاُمَألَْم َيْعلَُموا َأنَّ اللََّه َيْعلَُم ِسرَُّهْم َونَْجَواُهْم َوَأنَّ اللََّه [ :قوله تعالى

    )4(]قُْل ِإنَّ َربِّي َيقِْذفُ بِالَْحقِّ َعلَّاُم الْغُُيوبِ[ :قوله تعالى

  :لنظر في اآليات السابقة نستطيع أن نلحظ ما يأتيومن خالل إنعام ا

والغيوب قد تكون من باب كثرة الغيب الذي ينبثق ، )الغيوب(ارتباط المبالغة في العلم بـ : أوال

  .أو من باب تعدد القضايا الغيبية، من كثرة المخلوقات

  ولعل هذه إشارة ، أن علم الغيب ال يتأتى إلى أي مخلوق فهو مما اختص به اهللا سبحانه: ثانيا

، إلى عظيم القدرة اإللهية المطلقة التي اتصف بها الحق حتى علم غائب كل شيء وحاضره  

  .فال يكون إلنسان أن يعلم الغيب أو يدعيه

سبحانه –وذلك إشارة وتوجيه من الحق ، في اآليات األربعة كلها )إنَّ(قضية التأكيد بـ : ثالثا

لة اليقين القاطع بأن اهللا مطلع على أحوال الناس فـي كـل   إلى الناس حتى يصلوا إلى مرح –

 َألَا ِإنَُّهْم َيثْنُوَن ُصُدوَرُهْم ِلَيْسـتَخْفُوا ِمنْـُه َألَـا ِحـينَ    [ :وكل حين مصداقا لقوله تعالى، وقت

فالحق سبحانه مـن  ، )5(]ُدورَِيْستَغْشُوَن ِثَياَبُهْم َيْعلَُم َما ُيِسرُّوَن َوَما ُيْعِلنُوَن ِإنَُّه َعِليٌم بِذَاِت الصُّ

فال يخفى على ، فهو سبحانه العليم بما تضمر القلوب والعقول، صفاته الدائمة الثابتة العلم الدائم

                                                 
 109: المائدة )1(

 116: المائدة )2(

 78:التوبة )3(

 48:سبأ )4(

 5:هود )5(
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َسَواٌء ِمنْكُْم َمـْن  * َعاِلُم الْغَْيبِ َوالشََّهاَدِة الْكَبِيُر الُْمتََعالِ [ :أو علنه لقوله تعالى، اهللا سر اإلنسان

    )1(]َوَمْن َجَهَر بِِه َوَمْن ُهَو ُمْستَخٍْف بِاللَّْيلِ َوَسارٌِب بِالنََّهارِ َأَسرَّ الْقَْوَل

  غساق -23

وجاء في الكشاف في تفسـير   )2(" ما يسيل من جلود أهل النار وصديدهم  :والغََساق    

مـا يغسـق مـن     :يدالغّساق  بالتخفيف والتشد" ، )3(]َهذَا فَلَْيذُوقُوُه َحِميٌم َوغَسَّاقٌ[ :قوله تعالى

 :والغسـاق ، الحميم يحـرق بحـره   :وقيل، غسقت العين إذا سال دمعها :يقال، صديد أهل النار

  .مبالغة من غاسق :والغّساق )4("يحرق ببرده

بالتخفيف والتشديد تساوي الكلمة في الحالتين ألن الزيـادة  "الغّساق " وال يتوهم من القول 

  .اب وتأكيدا على كثرة انصبابه مرة بعد أخرىبالتشديد تحمل زيادة في معنى االنصب

  غفار -24

المبالغ في الستر فال يشـهر  " ، وهو من أسماء اهللا الحسنى ويعني، مبالغة غافر :الغفّار

، بالغفار في خمسة مواضع –تعالى  –وجاء الوصف هللا  )5("الذنب ال في الدنيا وال في اآلخرة 

وجاء في تفسير قوله ، وصف في أي من السور المدنيةولم يرد هذا ال، في السور المكية وحدها

الغالب على أمره الـذي ال   :أي، )6(]َربُّ السََّماَواِت َوالَْأْرضِ َوَما َبْينَُهَما الَْعزِيُز الْغَفَّاُر[ :تعالى

لما ذكر أنه قّهـار وهـذا مشـعر     :الرازي يقول، المبالغ في المغفرة لمن شاء من العباد، غلبُي

وذكر ثالث صـفات دالـة علـى    ، أردفه بما يدل على الرجاء والترغيب، والتخويفبالترهيب 

، فكونه ربا مشعر بالتربيـة واإلحسـان   )الغفّار، العزيز، الرب(وهي ، الرحمة والفضل والكرم

، وكونه غفّارا مشعر بالترغيب، وكونه عزيزا مشعر بأنه قادر على كل شيء وال يعجزه شيء

                                                 
 10-9الرعد  )1(

 )غسق: (المعجم الوسيط )2(

 57:ص )3(

 3/379: الزمخشري، الكشاف )4(

 76: ماء والصفاتالبيهقي، األس )5(

 66: ص )6(
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 –سـبحانه   –فلو بقي اإلنسان على الكفر سبعين سنة ثم تاب فإن اهللا  ،وابهثوأنه يرجى فضله و

   )1("ويوصله إلى دراجات األبرار، ويمحو اسمه من ديوان المذنبين، يغفر له برحمته جميع ذنوبه

مـا ال  ، ويمكننا مالحظة أن صيغة غفّار فيها تأكيد وتشديد على مغفرة الحق سـبحانه      

، الذين يعودون مرة بعـد مـرة  ، يحب التوابين -سبحانه –ر فاهللا يوجد في غافر أو حتى غفو

  )الغفـار (وصـفته  ، التـواب ، فقابل الحق بين صفات العبد الخطاء، ويغفر لهم مرة بعد أخرى

ويغفر ، ومعناه أنّه الذي يظهر الجميل ويستر القبيح، ألنه ُوضع للتكثير، والغفّار أبلغ من غفور"

  )2("ا ويستر صاحبها فال يشهر ذنبه ال في الدنيا وال في اآلخرة ذنبا بعد ذنب أبد، الذنوب

والتكثيـر  ، لما فيه من معنى التأكيـد  )فّعال(وهذا المعنى يلتقي مع الداللة العامة لـ      

  .والتكرار للعمل مرة بعد أخرى

  غواص -25

َبنَّـاٍء   َن كُلََّوالشََّياِطي[ :وجاء في تفسير قوله تعالى، مبالغة من الفعل غاص :الغواص  

ونلحظ اقتـران صـيغة   ، )4(" يغوصون فيستخرجون اللؤلؤ " أن الشياطين كانوا ، )3(]َوغَوَّاصٍ

سـليمان   –ومن الشياطين من يسـتخدمه  "  :أي )بنّاء(غّواص بصيغة أخرى للمبالغة  :المبالغة

سـتخراج اللؤلـؤ   ومنهم من يغوص فـي البحـار ال  ، لبناء األبنية الهائلة العجيبة -عليه السالم

أي أن بعض الشياطين كان متخصصـا  ، ولعل هذا التقسيم يشير إلى التخصص )5(" والمرجان 

ربما تكون صيغة المبالغة قـد   :ومن هنا، والبعض اآلخر كان متخصصا في الغوص، في البناء

الكثرة إذ وهذا يستقيم مع الداللة على ، إلخ..وحّداد، كنّجار، جيء بها من باب النسبة إلى الحرفة

  .ملتزم به، أن صاحب العمل مديم له

                                                 
 3/64: الصابوني، صفوة التفاسير )1(

 67أسماء اهللا الحسنى، ص: عمر، أحمد مختار )2(

 37:ص )3(

 3/376: الزمخشري، الكشاف )4(

 3/60: الصابوني، صفوة التفاسير )5(
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  فتّاح -26

ألنه يفتح أبـواب الـرزق    ؛اسم من أسماء الحسنى :و الفتاح، مبالغة من فاتح :الفتّاح       

 )سواء في الماديات أو المعنويـات (وتدور مادة الفتح حول إزالة اإلغالق "  )1("والرحمة لعباده 

، بما أقامه من بينات ودالئـل ، اطلوهو فاتح بين الحق والب، عبادهفاهللا فاتح ألبواب الخير على 

قُْل َيْجَمُع َبْينَنَا َربُّنَا ثُمَّ [ :وجاء في تفسير قوله تعالى )2(" وهو فاتح أبواب الرزق بإنزال المطر 

العـالم بـأحوال   ،  يظلم أحداهو الحاكم العادل الذي ال"، )3(]َيفْتَُح َبْينَنَا بِالَْحقِّ َوُهَو الْفَتَّاُح الَْعِليُم

من باب كثـرة   )الفتاح(وربما جاءت المبالغة والداللة على التكثير في وصف اهللا بـ  )4("الخلق 

 –وكثرة  العباد الـذين يـنعم اهللا   ، لعباده –سبحانه  –أبواب الرزق والخير التي ييسرها الحق 

  .عليهم –سبحانه 

  فّعال -27

 )6(]ِإنَّ َربََّك فَعَّاٌل ِلَما ُيرِيـدُ [:و قوله تعالى )5("إيجاده  :شيءوفعل ال"، مبالغة فاعل :فّعال

وفي اآليات إشارة إلـى اإلرادة الكاملـة    –سبحانه  –يريد كل أمور الكون واقعة تحت إرادته 

  .فليس لشيء أن يستعصي على أمر الحق سبحانه، المطلقة

، كلمـا أراد فعـل  ، عل فعال بعد فعلالفا :ومعناه" ):الفّعال(ويجعل البيهقي من أسماء اهللا     

وفي هذا تأكيد على تكرار الحـدث   )7("لوق الذي إن قدر على فعل عجز عن غيره المخوليس 

  )فّعال(بما ينسجم مع داللة صيغة المبالغة 

                                                 
 82ص: البيهقي، األسماء والصفات: ، وينظر)فتح: (المعجم الوسيط )1(

 69-68أحمد مختار عمر، ص:  الحسنىأسماء اهللا: ينظر )2(

 26: سبأ )3(

 2/554: الصابوني، صفوة التفاسير )4(

         127ص : العسكري، الفروق اللغوية )5(

         107:هود )6(

 58ص: البيهقي، األسماء والصفات )7(
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فالحق سبحانه ، على القدرة على العمل اًتأكيد )الخالق(ونلحظ في وصفه سبحانه لذاته بـ  

  .األموربيده ملكوت كل 

فعال ألن مـا   :وإنما قيل" )1(]فَعَّاٌل ِلَما ُيرِيُد[:ويقول صاحب الكشاف في تفسير قوله تعالى      

أليس قـد  ، وهب وأنا أطرحنا النظر في مقتضى مبالغة الصيغة.. .يريد ويفعل في غاية الكثرة

  .)2("دل بقوله لما يريد على عموم فعله جميع مراده 

  قّهار -28

 )3("الغالب الذي ال يحد غلبته شـيء  " :لغة قاهر وهو من أسماء اهللا الحسنى ويعنيالقهار مبا

وقد ورد اسم القاهر فـي القـرآن الكـريم    ، هو السيطرة والغلبة واالسم قاهر :لقهر في اللغةفا

    )4(]خَبِيُرَوُهَو الْقَاِهُر فَْوقَ ِعَباِدِه َوُهَو الَْحِكيُم الْ[ :في قوله تعالى، مرتين في سورة األنعام

َوُهَو الْقَاِهُر فَْوقَ ِعَباِدِه َوُيْرِسُل َعلَْيكُْم َحفَظَةً َحتَّى ِإذَا َجاَء َأَحَدكُُم الَْمْوتُ [:وقوله تعالى

     )5(]تََوفَّتُْه ُرُسلُنَا َوُهْم لَا ُيفَرِّطُوَن

  :ويتضح ذلك من خالل، ويالحظ في وصف القاهر االستعالء اإللهي 

  ."فوق"اط االسم بالظرف ارتب:  أوال

  .والخبرة بأحوال المخلوقات، االستعالء بالحكمة في األعمال: ثانيا

  .تسجيل أعمال اإلنسان رغما عنه: ثالثا

   )6(.قبض األرواح في مواقيتها دون تأخير أو تقديم :رابعا

                                                 
 16:البروج )1(

 4/239: الزمخشري، الكشاف )2(

 )قهر: (المعجم الوسيط )3(

 18:األنعام )4(

 61:األنعام )5(

 .154ص: أسماء اهللا الحسنى: أحمد مختار:ينظر )6(



 204

   )1(]لَُّه الَْواِحُد الْقَهَّاُرَيا َصاِحَبيِ السِّْجنِ َأَأْرَباٌب ُمتَفَرِّقُوَن خَْيٌر َأمِ ال[:كقوله تعالى

   )2(]خَاِلقُ كُلِّ شَْيٍء َوُهَو الَْواِحُد الْقَهَّاُر[:وقوله تعالى

      )3(]َيْوَم تَُبدَُّل الَْأْرُض غَْيَر الَْأْرضِ َوالسََّمَواتُ َوَبَرُزوا ِللَِّه الَْواِحِد الْقَهَّارِ[:وقوله تعالى

             )4(]ا ُمنِْذٌر َوَما ِمْن ِإلٍَه ِإلَّا اللَُّه الَْواِحُد الْقَهَّاُرقُْل ِإنََّما َأنَ[:وقوله تعالى

  ) 5(]ُسْبَحانَُه ُهَو اللَُّه الَْواِحُد الْقَهَّاُر[:وقوله تعالى

   )6(]ِلَمنِ الُْملُْك الَْيْوَم ِللَِّه الَْواِحِد الْقَهَّارِ[:وقوله تعالى

، أنه ال شيء في الكون يخـرج عـن سـيطرته    :نييع و )فّعال(زنة والقهار اسم على 

وال يمكن لمخلوق أن يخرج عن هـذه  , كل شيء خاضع ألمره في حركته وفي سكونه فوغلبته 

  .السيطرة اإللهية بحال من األحوال

* لَْعِلـيمِ َوالشَّْمُس تَْجرِي ِلُمْستَقَرٍّ لََّها ذَِلَك تَقِْديُر الَْعزِيزِ ا[ :وعن هذا القهر اإللهي يقول عز وجل

لَا الشَّْمُس َينَبِغي لََها َأن تُْدرَِك الْقََمـَر َولَـا   *  َوالْقََمَر قَدَّْرنَاُه َمنَازَِل َحتَّى َعاَد كَالُْعْرُجونِ الْقَِديمِ

     )7(]اللَّْيُل َسابِقُ النََّهارِ َوكُلٌّ ِفي فَلٍَك َيْسَبُحوَن

  

فإذا نظرت نظرة عابرة . .هر لدى اهللا عز وجلالكون بكل ما يحتويه يدل على صفة القف       

فالشمس والقمر كل ، إلى الكون وجدت أن كل مخلوق يسير وفقا للغاية التي أرادها اهللا من خلقه

  .يسير تحت أمر القهر اإللهي والليل والنهار كذلك

                                                 
 39:يوسف )1(

 16:الرعد )2(

 48:إبراهيم )3(

 65:ص )4(

 4:الزمر )5(

 16: غافر)6(

 40- 38: يس )7(
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فلفـظ  "اآليات جميع في  )القهار، الواحد، اهللا(وتجدر اإلشارة هنا إلى تتابع فريد لأللفاظ 

الذي ُيعد أكبر األسماء وأجمعها للمعاني وأشملها لجميع صفات الكمال يحمل فـي   )اهللا(الجاللة 

وهي كلها صفات تُْسلم إلى معنى القهـر  ، مفهومه كل معاني العظمة والقوة والقدرة والجبروت

ضـرورة  ونفي الشريك يؤدي بال، ولفظ الواحد الذي يحمل معنى التفّرد ومخالفة الحوادث، للغير

وهي ، وإلى القيام بأنواع من الفعل ال يقدر عليها سواه، إلى تصور صفات ينفرد بها دون غيره

ولكـن  ، ال على سبيل النـدرة ، لم إلى القدرة على التصرف المطلق وقهر الغيرْسكلها صفات تُ

ـ ، وتكرار الفعل مما اقتضى استخدام صيغة المبالغة، على سبيل التمكن ذي وليس اسم الفاعل ال

   )1("يفيد مجرد وجود الصفة 

 :وسوف ينادي يوم القيامة ويرد على نفسه قائال. .وهو جل شأنه القهار منذ األزل إلى األبد

  )2(]لَِّمنِ الُْملُْك الَْيْوَم ِللَِّه الَْواِحِد الْقَهَّارِ[

  قّوام -29

 )3(]يَن َآَمنُوا كُونُوا قَوَّاِميَن بِالِْقْسـطِ َيا َأيَُّها الَِّذ[:مبالغة في القيام وفي قوله تعالى:القوام        

فأتى بصـيغة  " )فّعال(وإنما أراد المبالغة باسم الفاعل فلجأ إلى صيغة ، بالقسط) قائمون(لم يقل "

مبالغين في العـدل   :أي )قوامين بالقسط(و. .حتى ال يكون منهم جور أبدا )قوامين(المبالغة في 

واالجتهـاد   )5("المجتهد في إقامة العدل "أخرى بالعدل ال ينثني عنه  القائم مرة بعد :اموالقّو )4("

  .في العمل يحمل الداللة على الكثرة والتكرار في العمل

                                                 
 155ص: أسماء اهللا الحسنى: أحمد مختار )1(

 16: غافر )2(

 135:النساء )3(

  313-1/310: الصابوني، صفوة التفاسير) 4(

 1/570: الزمخشري، الكشاف )5(
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  كذاب -30

في القرآن الكريم في سـبعة   )كذّاب( وقد وردت صيغة المبالغة، مبالغة كاذب :الكذّاب       

   )1(]ْم ُمنِْذٌر ِمنُْهْم َوقَاَل الْكَاِفُروَن َهذَا َسـاِحٌر كَـذَّابٌ  َوَعجُِبوا َأْن َجاَءُه[ :قوله تعالىو، مواضع

ِإنَّ اللََّه لَا َيْهِدي َمـْن  [:وجاء في قوله تعالى )2("أي مبالغ في الكذب في دعوى أنه رسول اهللا "

     )4("لهية وكذّاب في إقدامه على ادعاء اإل...مبالغ في الكذب على اهللا"أي ، )3(]ُهَو ُمْسرِفٌ كَذَّاٌب

وفـي هـذا   ، وزاد فيه حتى غدا يكذب في كل وقت، فالكذاب هو من تجاوز حد الكذب      

وال يقال كذّاب لمن صدر منه الكذب مرة واحدة بل ، فمن أدام الكذب ُسمي كذابا، تكرار للعملية

  .كاذب

  كفَّار -31

و  )وفّعال، وفعول، فاعل( :بين )كفر(االستخدام القرآني للصيغ المشتقة من الجذر  َعوَّنَتَ

في  عشر موضعا في أحد )كفور(وقد وصف اهللا تعالى اإلنسان بأنه ، مبالغة كافر: كفور وكفّار

  .للشيطان مرة واحدة )الكفور(وورد وصف ، القرآن الكريم

      –سـبحانه  –لإلنسان للداللة على كثـرة كفـره بـنعم اهللا     )الكفور(وكان الوصف بـ 

 سـتر   :والكفـر فـي اللغـة   ، )5("، أو الشريعة أو ثالثتها، نكار الوحدانية أو النبوةوالكُفُْر هو إ"

وليس ذلـك  ، والّزرَّاع لستره البذر في األرض، ووصف الليل بالكافر لستره األشخاص، الشيء

 َوكَـاَن الشَّـْيطَاُن ِلَربِّـهِ   [ :وقوله تعـالى ... ، المبالغ في كفران النعمة :والكفور... باسم لهما

والكفار أبلـغ  ، أنه لم يزل منذ وجد منطويا على الكفر )كان(ونّبه بقوله ، فمن الكفر، )6(]كَفُوًرا

                                                 
 4:ص )1(

 3/51: الصابوني، صفوة التفاسير )2(

 28:غافر )3(

 3/100: الصابوني، صفوة التفاسير )4(

 )كفر: (المعجم الوسيط )5(

 27:اإلسراء )6(
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الصَّـَدقَاِت   َيْمَحقُ اللَُّه الرَِّبا َوُيْربِي[:وقال، )1(]َألِْقَيا ِفي َجَهنََّم كُلَّ كَفَّارٍ َعِنيٍد[ :من الكفور لقوله

َولَـا  [ :وقولـه ، )3(]ِإنَّ اللََّه لَا َيْهِدي َمْن ُهَو كَاِذٌب كَفَّاٌر[:وقوله، )2(]ِثيمٍَواللَُّه لَا ُيِحبُّ كُلَّ كَفَّارٍ َأ

  )5(" )4(]َيِلُدوا ِإلَّا فَاجًِرا كَفَّاًرا

  ):كفار(ويمكن مالحظ ما يلي بالنسبة إلى صيغة المبالغة  

   .أنها صفة مالزمة ألكثر الناس من جهة والشيطان من جهة أخرى-1 

 ).كفور(فيها من المبالغة والشدة أكثر مما في  )كفّار(أن -2 

ِإنَّ الِْإنَْساَن لَظَلُوٌم [ :كما في قوله تعالى )الكفور(مجرى  )الكفّار(أنه  قد يجري الوصف بـ-3

 )7("حيث جاء الوصف بالكفّار في معنى كفور" )6(]كَفَّاٌر

واألخيرة فـي  ، السور المكية أربع مرات في، في القرآن الكريم خمس مرات )كفّار(وردت -4

   .المدنيةسورة البقرة 

  لّوام -32

، ولُـيَّم ، فهو الئم و لُوَّم، َعذَله :والمه على كذا لْوما، الَعذْل :واللوم، مبالغة الئم :اللوام

صـاحب   يقول )9(]َولَا ُأقِْسُم بِالنَّفْسِ اللَّوَّاَمِة[ :وفي تفسير قوله تعالى )8("ولَُومة، ولّوامة، ولوَّام

أو التي ال تزال ، النفس المتقية التي تلوم النفوس يوم القيامة على تقصيرهن في التقوى":الكشاف

وإن ، إن المؤمن ال تراه إال الئمـا نفسـه   :وعن الحسن، وإن اجتهدت في اإلحسان، تلوم نفسها

                                                 
 24:ق )1(

 276:البقرة )2(

 3:الزمر )3(

 27:نوح )4(

 433: مفردات الراغب )5(

 34: إبراهيم )6(

 433:ات الراغبمفرد )7(

 )لوم: (المعجم الوسيط)8(

 2:القيامة )9(
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ن كانـت  هي التي تتلوم يومئذ على ترك االزديـاد إ  :وقيل، الكافر يمضي قدما ال يعاتب نفسه

هي نفس آدم لم تزل تتلوم علـى فعلهـا الـذي     :وقيل، وعلى التفريط إن كانت مسيئة، محسنة

  )1("خرجت به من الجنة 

ومن كل المعاني السابقة واألقوال في معنى اللوامة يمكن أن نلحظ التكرار في عملية اللـوم  

  ).ّعالف(بما يتفق مع الداللة العامة لـ ، من جهة واالستمرار من جهة أخرى

  مشّاء -33

مشـى   :ويقـال ، االنتقال من مكان إلى مكان بـاإلرادة  :المشي"مبالغة ماشٍ  و  :مشاء

وقد ُوصف اإلنسان الكافر بهذه الصفة فـي   )2("وهو النمام ، كثير المشي :والمشّاء، نمَّ :بالنميمة

مشتق مـن فعـل    )مشّاء( ويمكن أن نلحظ أن الوصف بـ، )3(]َهمَّازٍ َمشَّاٍء بِنَِميمٍ[ :قوله تعالى

، مل المقصود إنما يكون حامال في طياته االتكثير والزيـادة عوال، وهو االنتقال باإلرادة، المشي

   )4("بصيغة المبالغة للداللة على الكثرة  )مشّاء(جاء الوصف "وقد 

  ).فّعال(مع الداللة العامة لـ  )مشّاء(وهنا تلتقي 

  مناع -34

 :والمنّـاع ، الضـنين الممسـك   :والمانع، حرمه إياه :لشيءومنعه ا، هو الحرمان:المنع

 )6(]َمنَّاعٍ ِللْخَْيرِ ُمْعتَـٍد ُمرِيـبٍ  [:وبه جاء الوصف لإلنسان في قوله تعالى، )5("مبالغة من منع  

                                                 
 4/190: الزمخشري، الكشاف )1(

 )مشي: (المعجم الوسيط )2(

 11:القلم )3(

 3/426: الصابوني، صفوة التفاسير: ينظر )4(

 )منع: (المعجم الوسيط )5(

 25: ق )6(
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كثير المنع للمال على حقوقه جعل ذلك عادة له ال " :أي )1(]َمنَّاعٍ ِللْخَْيرِ ُمْعتٍَد َأِثيمٍ[ :وقوله تعالى

  )2("أو مناع لجنس الخير أن يصل إلى أهله يحول بينه وبينهم، يبذل منه شيئا قط

جاءت صيغة المبالغـة  ، ولّما كان منع الخير في أوقات متباعدة ليس فيه اتصال للعمل

  .والتكرار، التي تحمل معنى التكثير

  نّزاع   -35

جذبـه   :مكانـه زع الشيء مـن  ن، وهو مزيل الشيء من مكانه، مبالغة نازع :النزاع

، ال بـد أن تحمـل قيهـا داللـة التكـرار      )فّعال(وقد سبقت اإلشارة إلى أن صيغة  )3("وقلعه 

  .فتجعل العمل كالصفة الثابتة، حتى كأنها تغدو لصاحبها حرفة، واالستمرار

، والتكرار، وتقتضي االستمرار، تدل على الحرفة والصناعة )فّعال(وعلى هذا فصيغة "

جاء بها  )4(]ِللشَّـَوى  نَزَّاَعةً* كَلَّا ِإنََّها لَظَى [ :قال تعالى .والمعاناة والمالزمة، واإلعادة والتجدد

وهـو موافـق لقولـه    ) 5(، "ألنها تفيد االستمرار والتجدد والتكرار  )نزوعا(على فعال ولم يقل 

     )6(]َعزِيًزا َحِكيًما قُوا الَْعذَاَب ِإنَّ اللََّه كَاَنكُلََّما نَِضَجتْ ُجلُوُدُهْم َبدَّلْنَاُهْم ُجلُوًدا غَْيَرَها ِلَيذُو[:تعالى

  نضاختان -36

، مبالغة مـن نضـخ  :والنّضاخ، اشتد فورانه من ينبوعه :ونُضوخا، نَضخا :نضخ الماء   

وقد وردت هذه الصـيغة مـّرة   ، )7("مؤنث النّضاخ  :والنضاخة، كثير غزير :غيث نّضاخ:يقال

وقال ابن ، ال تنقطعان، فوارتان  بالماء" :أي  )8(]هَِما َعْينَانِ نَضَّاخَتَانِِفي[ :واحدة في قوله تعالى

                                                 
 12:القلم )1(

 4/8: الزمخشري، الكشاف )2(

 )نزع: (المعجم الوسيط )3(

 16-15: المعارج )4(

 110ص:السامرائي، معاني األبنية في العربية )5(

 56:النساء )6(

  )نضخ: (المعجم الوسيط )7(

 66:الرحمن )8(
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في دور أهل الجنة كزخ ، والكافور، تنضخ على أولياء اهللا بالمسك والعنبر :مسعود وابن عباس

وعدم االنقطاع عن النضخ جعل تانك العينين نّضـاختين ال  ، وهذا االستمرار        )1("المطر 

  .وبهذا تلتقي مع داللة فعول في الكثرة وتأكيد العمل. ناضختين

  اثات نفّ -37

وجـاء الوصـف    )2("نوافـث   :وجمع النافثـة ، وهي نافثة ونفّاثة، مبالغة نافث :النفاث       

ولعل االستعاذة والحذر أحرى أن يكـون مـن    )نفّاثات(للسواحر اللواتي يعملن في السحر بـ 

وقولـه  ، والخبرة ال تكون ممـن ال يـديم العمـل   ، مل السحرع أصحاب الخبرة والمهارة في

  .استعاذة من أهل الشر والسحر، )3(]النَّفَّاثَاِت ِفي الُْعقَِد َوِمْن شَرِّ[:تعالى

  هّماز  -38

همَس  :همَز الشيطاُن اإلنساَن :ويقال، الغمز أو الغيبة :من الهمز وهو، مبالغة هامز :الهّماز    

وهمز الشيطان متكرر متواصل في قلب اإلنسان ليجعلـه يسير فـي كـل    )4("في قلبه وْسواسا

: في قولـه تعـالى  )مشاء بنميم(درب ومكان بالنميمة وربما كان هذا سبب التتابع بالوصف بـ

في قلبه ال بد أن يكرر الغمز  اومن كان الشيطان رفيقه وقرينه وموسوس )5(]َهمَّازٍ َمشَّاٍء بِنَِميمٍ[

  .والغيبة

                                                 
 3/301: الصابوني، صفوة التفاسير )1(

 )نفث: (المعجم الوسيط )2(

 4:الفلق )3(

 )همز: (المعجم الوسيط: ينظر )4(

 11:القلم )5(
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  ابوّه -39

المتفضـل   "الوهاب"و  )1("واهُب الشيء من يعطيه بال عوض"و، الوهاب مبالغة واهب

  )2("ا المنعم بها ال عن استحقاق عليهبالعطاي

لـم   )فاعل(صيغة  )واهب(والمالحظ أن ، تدل على كثرة العطاء والهبات) فعال(وصيغة 

مواضـع   ةعلى المبالغة في ثالثالدالة  )فّعال(بينما وردت صيغة ، ترد في القرآن الكريم مطلقا

َوَهْب لَنَا ِمـْن لَـُدنَْك َرْحَمـةً ِإنَّـَك َأنْـتَ      [ :في قوله تعالى.  )"ص"و آل عمران (في سورتي 

  )3(]الَْوهَّاُب

  )4(]َربَِّك الَْعزِيزِ الَْوهَّابِ َأْم ِعنَْدُهْم خََزاِئُن َرْحَمِة[:وقوله تعالى

  )5(]هَّاُبِإنََّك َأنْتَ الَْو[ :تعالىوقوله 

أن صيغة المبالغة في وهاب تتناسب وتعدد العطايا التي يمنحها اهللا سبحانه  ويتضح هنا

تُْحُصـوَها   َوِإْن تَُعدُّوا ِنْعَمةَ اللَِّه لَا[ :للناس العطايا التي ال تعد وال تحصى مصداقا لقوله تعالى

ْن تَُعدُّوا ِنْعَمةَ اللَِّه لَا تُْحُصـوَها ِإنَّ اللَّـَه لَغَفُـوٌر    َوِإ[ :وقوله تعالى، )6(]ِإنَّ الِْإنَْساَن لَظَلُوٌم كَفَّاٌر

     )7(]َرِحيٌم

فهـذا  ، في اآليتين التقابل بين صفات اهللا وصفات اإلنسان بعد التذكير بـنعم اهللا  ونلحظ

فـرب العـزة   ، رغم كفر اإلنسان غفور رحيم –عز وجل  –واهللا ، اإلنسان لنعم اهللا ظلوم كفّار

  .الوهاب العظيم بحق هو

                                                 
 )هبو: (المعجم الوسيط )1(

 97ص: البيهقي، األسماء والصفات )2(

 8:آل عمران )3(

 9:ص )4(

 35:ص )5(

 34:إبراهيم )6(

 18:النحل )7(
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  وهاج -40

يتوهج ضوءها ويتوقـد ألهـل األرض   ، شمسا منيرة ساطعة" :ويقصد بالسراج الوّهاج      

الذي يضطرم ويلتهب من ، المتوقد الشديد اإلضاءة :قال المفسرون، دائمة الحرارة والتوقد، كلهم

 )وهاجـا (، )2(]ًجا َوهَّاًجـا َوَجَعلْنَا ِسـَرا [ :ويقول صاحب الكشاف في قوله تعالى )1("شدة لهبه 

  )3(".يعني الشمس وتوهجت النار إذا تلمظت فتوهجت بضوئها وحّرها :متأللئا وقادا

  .وبالتوهج والتوقد المتكرر والتأللؤ يحصل معنى التكرار والتكثير  

  ]فعيل[داللة  -3

 ،عند النحاة مـن صـيغ المبالغـة والتكـرار     من أوزان المبالغة المشهورة )فعيل( يَعد

بالنسبة  )فاعل(فإنه محّول عن  وعليم؛، وحليم، وحكيم، وحفيظ، وخبير، وقدير، وسميع، كرحيم

وقد ، والقتل ال يتفاوت )وجريح، قتيل( :بدليل قولهم، وهو إنما يكون كذلك للفاعل ال للمفعول به

الَْملَاِئكَةُ َبْعَد ذَِلـَك  َو[ :وقوله تعالى )4(]َوَحُسَن ُأولَِئَك َرِفيقًا[ :يجيء في معنى الجمع كقوله تعالى

  .)7(" أي مرافقين ومعانين ومتناجين )6(]خَلَُصوا نَجِيا[:وقوله تعالى، )5(]ظَهِيٌر

الدالة على المبالغة تشترك مع اسم المفعول كما  "فعيل "وفيما سبق إشارة إلى أن صيغة 

، وكـريم ، جميـل "ا فـي  كما أنها تشترك مع الصفة المشبهة كم "ريحوَج، تيلقَ"سبق القول في 

   ."وظريف

إنما يكون لغرض داللي وهو الداللة علـى   "فعيل"لصيغة  "مفعول"العدول عن صيغة  و

سواء أكـانت من ، ذلك أن صيغة فعيل أكثر ثباتا من مفعول ؛االستمرار والدوام وثبات الصفة

                                                 
 3/508: الصابوني، صفوة التفاسير )1(

 13:النبأ )2(

 4/207:الزمخشري، الكشاف )3(

 69:النساء )4(

 4:التحريم )5(

 80:يوسف )6(

 2/510. ينظر الزركشي، البرهان في علوم القرآن )7(
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على أن الوصـف  يدل  )مفعول(بمعنى  )فعيل("حيث أن  ؛باب صيغة المبالغة أو الصفة المشبهة

و  )هو محمـود ( :قد وقع على صاحبه بحيث أصبح سجية له أو كالسجية ثباتا أو كالثابت فتقول

وكـذا  ، ألن حميدا يدل على أن صفة الحمد له ثابتـة  )محمود(أبلغ من  )حميد(فـ  )هو حميد(

النَّخَْل َو[ :في قوله تعالى )نضيد( :ومثله، أي الذي يستحق أن يرجم على وجه الثبوت )الرجيم(

إما أن يراد كثرة الطلع وتراكمه أو ، منضود بعضه فوق بعض":أي، )1(]َباِسقَاٍت لََها طَلٌْع نَِضيٌد

  )2(.كثرة ما فيه من الثمر

ويقـال  ، ولهذا ال يقال لمن جرح في أنمله جريح، وأقيم فعيل مقام مفعول ألنه أبلغ منه"

  )3("له مجروح 

إلى "فاعل "ونعلم أنه يعدل عن ، لتأكيد الصفة وثباتها"يل فع"إلى  "مفعول "ُيعدل عن  اًإذ

وهو كذلك إذا أريدت المبالغـة والداللـة علـى    ، للداللة على الثبوت –الصفة المشبهة  –فعيل 

، أو الطبيعة المالزمة للموصـوف ، واالستمرار في العمل حتى تصبح الصفة كالسجية، التكرار

فإذا زاد طولـه  ، وكبر فهو كبير، م طال الشيء فهو طويلوتأمل قوله" :وفي هذا يقول ابن القيم

فإن زاد كبر الشـيء  .. .ار فأتوا باأللف التي أكثر مدا وأطول من الياءَبوكُ، الوكبره قالوا طَُو

  )4("كُّبار بشد الباء  :وثقل موقعه من النفوس ثقّلوا اسمه فقالوا

ف له كالطبيعة الثابتـة  يرى بعض اللغويين أن صيغة فعيل تطلق على من أصبح الوص

إنما يكون لمن كثرت منه الرحمة حتى أصبحت صـفة   )رحيم( :التي ال تتغير وال تتبدل فقولنا

 :فقوله سبحانه وتعـالى   )5("لمن صار له كالطبيعة  :و فعيل"دائمة له وفي هذا يقول ابن طلحة 

                                                 
 10:ق )1(

 4/5: الزمخشري، الكشاف )2(

 63-62ص : السامرائي، معاني األبنية )3(

 1/208: ابن القيم، الفوائد )4(

 2/97: السيوطي، همع الهوامع )5(
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يشير  )1(]ِإنََّك َأنْتَ السَِّميُع الَْعِليُم َماِعيُل َربَّنَا تَقَبَّْل ِمنَّاَوِإذْ َيْرفَُع ِإْبَراِهيُم الْقََواِعَد ِمَن الَْبْيِت َوِإْس[

  .صفة السمع سجية وطبيعة ال تتبدل له عز وجلفإلى االتصاف الدائم هللا عز وجل بهذه الصفة 

   .يتضح أن فعيل يدل على الثبوت واللزوم وأن هذه الداللة هي أبرز ما يمّيز هذا البناء" 

وكبيـر  ، نحو طويـل وطُـوال   )فُعال(دنا أن نبالغ في هذا الوصف حّولناه إلى فإذا أر

 َبـلْ [:قال تعالى، وحسَّان، فّعال كـكُّبار :فإذا أفرط في الزيادة قيل، وعريض وُعراض، وكُبار

اآللهـة   أجعـل [:لىوقال تعا" )2(]َعجُِبوا َأْن َجاَءُهْم ُمنِْذٌر ِمنُْهْم فَقَاَل الْكَاِفُروَن َهذَا شَْيٌء َعجِيٌب

قيـل أن  ) ص(فانظر إلى الفرق بين التعبيرين ففـي آيـة   ) 3(]إلها واحدا إن هذا لشيء ُعجاب

وعـدل مـن   ، فافتتح اآلية باالستفهام اإلنكاري وأكده بأن والـالم  )ق(العجب أكثر مما في آية 

  ).ُعجاب(إلى  )عجيب(

ص ففيها يظهر المشـركون  أما آية ، كان العجب من مجيء منذر من بينهم )ق(في آية و

وال شك أن عجبهم في الثانية أبلغ ألنهم قوم عريقون في ، عجبهم من توحيد اآللهة ونفي الشكر

  )4("ويردهم إلى التوحيد ، بل إن اإلسالم جاء أول ما جاء ليردعهم عن الشرك، الشرك

، ى لفظفي المبالغة ال بد أن تترك موضعا إلى موضع إما لفظا إل" :جاء في الخصائص"

فُعراض إذا أبلـغ  ، )عريض(قد تركت لفظ  فهذا )ُعراض( :فاللفظ كقولك، وإما جنسا إلى جنس

وكُّرام أبلغ من ، حسن ووضيء :غ مـن قولكلوكذلك رجل ُحّسان وُوّضاء فهو أب، من عريض

  )5("فهذا أشد مبالغة من كريم ، ام خارج عن بابهوهو الباب وكُرَّ، َمُرألن كريما على كَ، كريم

                                                 
 127:البقرة )1(

 2:ق )2(

 5:ص )3(

 .98ص: معاني األبنية في العربية: ينظر )4(

    -1371محمد علي النجار، مطبعة دار الكتب المصرية، الخصائص، تحقيق : إبن جني، أبو الفتح عثمان )5(

    1952 ،3/46. 
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، في المعنـى  )فعيل(مبالغة  )فعاال(والظاهر أن " :وجاء في شرح الرضي على الشافية 

قولـه  ف") 1("وإذا أردت زيادة المبالغـة شـددت العـين فقلـت طُـّوال      ، فطُوال أبلغ من طويل

وهو مبالغـة فـي الكبيـر فـأول     "فيه مبالغة في وصف المكر  :)2(]ومكروا مكرا كُّبارا[:تعالى

، والنهاية الكّبار بالتثقيل ونظيره جميل وُجمال وجّمال، ير واألوسط الكُبار بالتخفيفالمراتب الكب

  )3("وطّوال ، وطُوال، وطويل، وعظّام، وعظيم وُعظام

) 24(مرة موزعة علـى  ) 938(الدالة على المبالغة في القرآن الكريم  وردت صيغة فعيل     

  :اسما كما في الجدول اآلتي

عدد الوزن الصيغة

  األسماء

عدد التكرار في  االسم

  المدني

عدد التكرار 

  في المكي

مجموع 

  التكرار

  1  --   1  بليغ  24  فعيل :رابعا

  1  1  --   نسي    

  2  1  1  بديع    

  2  2  --   عصي    

  3  2  1  خصيم    

  6  4  2  أثيم    

  9  6  3  بشير    

  11  10  1  حفيظ    

  13  13  --   أمين    

  15  5  10  حليم    

  21  9  12  غني    

  21  21  - -  خبير    

  23  6  17  نصير    

  35  17  18  شهيد    

                                                 
 2/136شرح الشافية، تحقيق محمد محيي الدين، : االسترابادي، رضي الدين )1(

 22:نوح )2(

  30/142: تفسير الفخر الرازي) 3(
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عدد الوزن الصيغة

  األسماء

عدد التكرار في  االسم

  المدني

عدد التكرار 

  في المكي

مجموع 

  التكرار

  42  36  6  نذير    

  45  25  20 ولّي    

  45  16  29  قدير    

  47  19 28  سميع    

  51  26  25  بصير    

  74  38  36  أليم    

  97  56  41  عزيز    

  97  37  60  حكيم    

  115  48  67  رحيم    

  162  60  102  عليم    

    24        

   يمثأ -1

في القرآن الكريم  )أثيم(وقد وردت صيغة المبالغة ، )1("ي اقتراف اآلثامهو المبالغ ف :األثيم    

  .ست مرات

  ):أثيم(ومما يستحق المالحظة في صيغة      

 َواللَُّه لَا ُيِحبُّ[ :وذلك في قوله تعالى، اقترانها في أربعة مواضع باسم من أسماء المبالغة -أوال

تَنَـزَُّل  [ :وقوله تعالى، )3(]ِإنَّ اللََّه لَا ُيِحبُّ َمْن كَاَن خَوَّانًا َأِثيًما[ :وقوله تعالى  )2(]كُلَّ كَفَّارٍ َأِثيمٍ

فـي   )معتد(وارتباطها باسم الفاعل ، )5(]َوْيٌل ِلكُلِّ َأفَّاٍك َأِثيمٍ[:وقوله تعالى، )4(]َعلَى كُلِّ َأفَّاٍك َأِثيمٍ

                                                 
 3/509: الزمخشري، الكشاف )1(

 276: البقرة )2(

 107:النساء )3(

 222:الشعراء )4(

 7:الجاثية )5(
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وكذالك ، لكفار كثير ارتكاب لإلثمولعل ذلك يستقيم مع المعنى حيث كان ا، الموضعين األخيرين

  .ومثله األفاك فاستحق كل منهم الوصف باألثيم، الخوان

 )أثـيم (ورود الوصف ، نلحظ، )1(]َمنَّاعٍ ِللْخَْيرِ ُمْعتٍَد َأِثيمٍ[ :أما إذا نظرنا إلى قوله تعالى

يبتعد األمـر   وليس، لذا كان كثير المنع للخير أثيما شديد اإلثم )مناع(في سياق صيغة المبالغة 

بـأي   )أثـيم (فرغم عدم اقتران صيغة ، )2(]َوَما ُيكَذُِّب بِِه ِإلَّا كُلُّ ُمْعتٍَد َأِثيمٍ[ :عنه في قوله تعالى

  .وزن من أوزان المبالغة إال أن التكثير حاصل من حصر الفعل بالفاعل

التعميم على صـفة  ولعل هذا التنكير من باب ، تنكير أثيم في كل اآليات التي وردت فيها -ثانيا

  .كل مخالف ألوامر اهللا سبحانه

  أليم  -2

... والموجع مثل السميع بمعنى المسـمع  :المؤلم: واألليم... الوجع: واأللم، أليم من األلم    

  )3("عذاب أليم فهو بمعنى مؤلم : وإذا قلت، الذي يبلغ إيجاعه غاية البلوغ :والعذاب األليم

، بشـير (كــ  ، مما حول عن غير الثالثي من أسماء الفـاعلين  )أليم( صيغة المبالغة تُعد    

َعذَاٌب َأِليٌم بَِما كَـانُوا   َولَُهْم[ :كقوله تعالى )4( )مفِعل(مبالغة  )فعيل(فقد جاء أن  )وسميع، ونذير

وجِـع الشـديد   هو العذاب الم )6(]فَُيَعذُِّبُهْم َعذَاًبا َأِليًما[: األليم في قوله تعالى فالعذاب )5(]َيكِْذُبوَن

")7(  

فالعذاب ربما ال يكون أليما إذا كـان  ، من خالل الكثرة في العذاب، وتتضح داللة المبالغة    

  ).فعيل(لـمتفقة مع الداللة العامة  ة العذاب تجعل صيغة المبالغة أليمولعل استمراري، زمنه قليال

                                                 
 12:القلم )1(

 12:المطففين )2(

 )ألم: (ابن منظور، لسان العرب)   3(

  35/ 1: الصابوني، صفوة التفاسير: ينظر  )4(

 10:البقرة )5(

  173:النساء   )6(

  1/322:الصابوني، صفوة التفاسير: ينظر  )7(
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  أمين -3

عليـه  افظـة  ى رقابة شـيء أو المح وهو الحافظ والحارس ومن يتول، مبالغة آمن :أمين       

   )1("فهو آمن وأمين ، اطمأن ولم يخف :وأمن

ومن الجدير ذكره أنهـا وردت  ، تكررت هذه الصيغة في القرآن الكريم ثالث عشرة مّرة       

تكرر في سورة  )2(]ِإنِّي لَكُْم َرُسوٌل َأِميٌن[:تعالىجميع المواضع في السور المكية ومنها قوله في 

لَـَدْينَا َمِكـيٌن    فَلَمَّا كَلََّمُه قَاَل ِإنَّـَك الَْيـْومَ  [ :وجاء في تفسير قوله تعالى، ء خمس مراتالشعرا

  )4("مؤتمن على كل شيء  )3(]َأِميٌن

إلـى  "فاعل "ونعلم أنه يعدل عن ، لتأكيد الصفة وثباتها )أمين(إلى  )آمن(وقد ُعدل عن 

وهو كذلك إذا أريدت المبالغـة والداللـة علـى     ،للداللة على الثبوت –الصفة المشبهة  –فعيل 

، التكرار واالستمرار في العمل حتى تصبح الصفة كالسجية أو الطبيعة المالزمـة للموصـوف  

  .فهي آمنة في كل وقت"مكة المكرمة "يقصد   )5(]َوَهذَا الَْبلَِد الَْأِمينِ[ :فقوله تعالى

    بديع -4

مبالغة ُمبِدع وقد جاء في القرآن  :والبديع )6(" وأحدثه، واستخرجه، بَدعه :أبدع الشيء" 

وكـان  ، فهو فعيل من أفعل، أي مبدعهما، )7(]َبِديُع السََّماَواِت َوالَْأْرضِ[ :الكريم في قوله تعالى

مقعـد  ، وسخين، قد جاء كثيرا نحو مسخن :وقال ابن بري )ُمفِعل(األصمعي ينكر فعيال بمعنى 

هو من إضافة  :وقيل... ومونق وأنيق، ومبرم وبريم، مومحكم وحكي، وموصي ووصي، وقعيد

وأنت تعلم أنه قد تقـرر أن الصـفة إذا   ، أي بديع سماواته :الصفة المشبهة إلى فاعلها للتخفيف

                                                 
 )أ من: (المعجم الوسيط )1(

 178-162-143-125-107: الشعراء  )2(

 54:وسفي  )3(

 2/57: الصابوني، صفوة التفاسير )4(

 3:التين )5(

 )بدع: (المعجم الوسيط )6(

 101: ، األنعام117: البقرة )7(
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فال تصـح اإلضـافة إال إذا صـح    ، أضيفت إلى الفاعل يكون فيها ضمير يعود إلى الموصوف

، صاف الرجل بالحسن لحسـن وجهـه  حيث يصح ات، حسن الوجه: اتصاف الموصوف بها نحو

 –وفيما نحن فيه ، زيد كثير اإلخوان التصافه بأنه متقّو بهم: وإنما صح، بخالف حسن الجارية

وهـذا  ، وهو كونه مبدعا لهما، وإن امتنع اتصافه بالصفة المذكورة يصح اتصافه بما دلت عليه

واإلبـداع  ، ساطين أهل اللغةيقتضي أن يكون األولى بقاء المبدع على ظاهره وهو الذي عليه أ

  )1("اختراع الشيء ال عن مادة وال في زمان 

ـ  ، والمبدع من له إبداع، وهو محِدث ما لم يكن مثله قط، المبدع :البديع"    ت فلمـا ثب

 )بـديع (وفي الوصف بـ  )2("وجود اإلبداع من اهللا جل وعز استحق أن يسمى بديعا أو مبدعا 

  .داللة على ثبات اإلبداع

  شيرب -5

 :مبالغة مبشّر وهو :والبشير، في القرآن الكريم تسع مـرات )بشير(وردت صيغة المبالغة 

 وهذه الصيغة مـن الصـيغ   )بشّر(وهو مبالغة من الفعل غير الثالثي ، من جاء بالخبر المفرح

ا فَلَمَّ[ :وجاء في تفسير قوله تعالى) 3("ومقدام من أقدم ، معواز من أعاز" :الشاذة عن القياس كـ

  )5("فلما جاء المبشّـر بـالخبر السـار    ": أي، )4(]َأْن َجاَء الَْبِشيُر َألْقَاُه َعلَى َوْجهِِه فَاْرتَدَّ َبِصيًرا

  :ومما تجدر مالحظته عند الحديث عن هذه الصيغة

  .في ثمانية مواضع )نذير(بـ  )بشير(اقتران الوصف : أوال

                                                 
 367/ 1، 1م: األلوسي، روح المعاني )1(

 40ص: ينظر البيهقي، األسماء والصفات )2(

 85-84ص: الصرف الوافي: هادي نهر.نهر، د )3(

 96:يوسف )4(

  2/67: التفاسير الصابوني، صفوة )5(
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 )واألعراف، هود(وتأخر البشارة في سورتي ، ضعتقدم البشارة على اإلنذار في ستة موا: ثانيا

مع بيـان  ، الذين يغلب فيهم الكفرة، روعي في هذين النصين حال أكثر القوم المخاطبين حيث"

  )1("تخصيص البشارة بالمؤمنين في الثاني منها 

  بصير  -6

اهللا وهو اسـم مـن أسـماء     )2("العالم بخفيات األمور  :ويقال، مبالغة مبصر :البصير      

خمسا وعشرين مرة في ، وقد ورد اسم البصير في القرآن الكريم إحدى وخمسين مرة، الحسنى

وقد خُصَّ منها للـذات اإللهيـة   ، وستا وعشرين مرة في المكي من القرآن، المدني من القرآن

وصف اهللا سبحانه وتعالى نفسه بأنه بصير على أنـه عـالم بخفيـات    "و، اثنتان وأربعون مرة

 )السمع(هما صفة  :مقترنة بصفتين أخريين فقط )البصير(وقد جاءت صفته تعالى   )3("األمور 

الَِّذي  ُهَو[ :وفي تفسير قوله تعالى.وذلك في خمس آيات )الخبرة(وصفة ، وذلك في عشر آيات

أي عـالم  "في صفوة التفاسير جاء ، )4(]خَلَقَكُْم فَِمنْكُْم كَاِفٌر َوِمنْكُْم ُمْؤِمٌن َواللَُّه بَِما تَْعَملُوَن َبِصيٌر

  )5("بأحوالكم مطلع على أعمالكم ال تخفى عليه خافية من شؤونكم 

وربمـا  ، فالحق سبحانه به صفات الكمال المطلق، وليس في وصف اهللا بالبصير مبالغة

فالحق سـبحانه ال  ، ودوامه، وسعة اإلطالع، للداللة على دقة العلم )فعيل(إلى  )فاعل(ُعدل عن 

وبهذا اتصف الحق الـذي ال تأخـذه   ، وهذا ال يكون إال إذا كان دائم اإلطالع، ه خافيةتخفى علي

  .سنة وال نوم

إنمـا   )سميع(ومن هنا يمكننا التأكيد على التقاء صيغة فعيل مع الداللة العامة فالوصف بـ 

   .كان لبيان دوام الصفة وثباتها

                                                 
 .36م، ص1991 -هـ1412بيروت،  –، دار القلم 1عبد الرحمن حنبكة، تدّبر سورة الفرقان، ط:الميداني )1(

 63ص: ينظر البيهقي، األسماء والصفات )2(

 .2/26، 1م:  القرطبي، الجامع ألحكام القرآن )3(

  2:التغابن )4(

  3/391: الصابوني، صفوة التفاسير )5(
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  بليغ  -7

وفي تفسير قولـه   )1("وهو ما يتوّصل به إلى الغاية ، التبليغ :والبالغ"، مبالغة بالغ :البليغ  

قَْولًـا   ُأولَِئَك الَِّذيَن َيْعلَُم اللَُّه َما ِفي قُلُوبِهِْم فََأْعرِْض َعنُْهْم َوِعظُْهْم َوقُْل لَُهْم ِفي َأنْفُِسهِْم[ :تعالى

يصـل إلـى   ، يغ مؤثرأي انصحهم فيما بينك وبينهم بكالم بل"جاء في صفوة التفاسير ، )2(]َبِليغًا

  )3("ولنفاقهم زاجرا ، يكون لهم رادعا، سويداء قلوبهم

وهذا هـو  ، وصول بالمعنى إلى أقصى غاياته )فعيل(إلى  )فاعل(وفي العدول عن صيغة     

  .القصد من المبالغة

  حفيظ  -8

ضـبطه   :وحفظ العلـم ، صانه وحرسه :حفظ الشيء حفظا"ويقال ، مبالغة حافظ :حفيظ

   )5("الموثوق منه بترك التضييع "وهو  )4("حافظ حفيظ  فهو، ووعاه

مـرةً فـي سـورة    ، في القرآن الكريم إحدى عشرة مرة )حفيظ(وردت صيغة المبالغة 

في القرآن الكريم  )حفيظ(وقد جاء الوصف بـ .والعشرة الباقية في السور المكية، النساء المدنية

لَِّذيَن اتَّخَذُوا ِمـْن ُدوِنـِه َأوِلَيـاَء اللَّـُه َحِفـيظٌ      َوا["هللا تعالى فالحفيظ من صفات اهللا جل شأنه 

   ) 7("أي أن اهللا تعالى رقيب على أحوالهم وأعمالهم ال يفوته منها شيء " )6(]َعلَْيهِْم

ويعلم نياتهم وما تكـن  ، ويحصي عليهم أقوالهم، يحفظ على الخلق أعمالهم"فاهللا سبحانه 

   )8("خفى عليه خافية فال تغيب عته غائبة وال ت، صدورهم

                                                 
 )بلغ: (الوسيطالمعجم ) 4(

 63:النساء )2(

 1/286: الصابوني، صفوة التفاسير )3(

 )حفظ: (المعجم الوسيط )4(

 90: البيهقي، األسماء والصفات )5(

 6: الشورى) 6(

 3/133: الصابوني، صفوة التفاسير )7(

  90: البيهقي، األسماء والصفات )8(
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 قَاَل اْجَعلِْني َعلَى خََزاِئنِ الْـَأْرضِ ِإنِّـي  [ :األمين  في قوله تعالى :وجاء الحفيظ بمعنى  

في قوله "الحارس الموكل بالشيء  :وبمعنى   )2("أي أمين على ما استودعتني "، )1(]َحِفيظٌ َعِليٌم

من يرعى حدود اهللا تعالى في قوله  :بمعنى و، )3(]هِْم َحِفيظًاَأْرَسلْنَاَك َعلَْي َوَمْن تََولَّى فََما[:تعالى

  )4(]َهذَا َما تُوَعُدوَن ِلكُلِّ َأوَّابٍ َحِفيٍظ[ :عّز وجل

الدالة على الكثرة كما أسلفنا يبّين أن من كـان مـن    )أواب(بـ  )حفيظ(ولعل اقتران   

  .-عز وجل  –ظ أوامر اهللا عادته الرجوع عن المعاصي مهما كانت البد أن يكون مديما لحف

   حكيم -9

 )5("معنى المبالغة فيه تكرار حكمه بالنسبة إلـى الشـرائع   "):حكيم(قال بعض المفسرين في 

  )6("فعل إال ما فيه حكمة بالغة يالمحكم لمبدعاته الذي ال "والحكيم من أسماء اهللا الحسنى وهو 

ثالثة وثالثون ، ي اثنين وتسعين موضعافي القرآن الكريم ف )حكيم(وردت صيغة المبالغة وقد   

  .وتسعا وخمسين مرة في المدني من القرآن، موضعا في المكي من القرآن الكريم

وإنما ينبغي أن يوصـف بـذلك ألن أفعالـه    ، الذي ال يقول وال يفعل إال الصواب:والحكيم"    

ال يظهر الفعـل علـى    كما، وال يظهر الفعل المتقن السديد إال من الحكيم، وصنعه متقن، سديدة

 )مفِعـل (الحكيم هو المحكم لخلق األشياء ُصرفَ عن و... وجه االختيار إال من حي عالم قدير

ن التقدير ـوحس، ان التدبير فيهاـومعنى اإلحكام لخلق األشياء إنما ينصرف إلى إتق، إلى فعيل

  )7("لها 

                                                 
 55: يوسف )1(

 2/57: الصابوني، صفوة التفاسير) 2(

 80: لنساءا )3(

 32: ق )4(

 283/ 3: اإلتقان في علوم القرآن )5(

 139/ 1: البيضاوي، أنوار التنزيل وأسرار التأويل )6(

 38:البيهقي، األسماء والصفات )7(
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، مرة واحـدة  )مراأل(ولـ ، في أربعة مواضع) حكيم(وجاء الوصف للقرآن الكريم بـ

   :والجدول اآلتي يوضع ذلك .وبذلك يكون مجموع ورودها في القرآن سبع وتسعون مرة

  اآلية ورقمها السورة  الرقم
  58]ذَِلَك نَتْلُوُه َعلْيَك ِمَن الَْآَياِت َوالذِّكْرِ الَْحِكيمِ[  آل عمران  1
  1]الر ِتلَْك َآَياتُ الِْكتَابِ الَْحِكيمِ[  يونس  2
  2]ِتلَْك َآَياتُ الِْكتَابِ الَْحِكيمِ[  نلقما  3
  2]َوالْقُْرَآنِ الَْحِكيمِ[  يس  4
  4]ِفيَها ُيفَْرقُ كُلُّ َأْمرٍ َحِكيمٍ[  الدخان  5

هو من باب  اا جاء في غير وصف الحق سبحانه وتعالى إنمـوتجدر اإلشارة إلى أن م

في ليلة  :أي )1("، ]فَْرقُ كُلُّ َأْمرٍ َحِكيمٍِفيَها ُي[ :ومن ذلك قوله تعالى )مفعول(المنقول عن  )فعيل(

ذَِلَك نَتْلُـوُه  [ :ومثله قوله تعالى  )2("كم من أرزاق العباد وآجالهم ْحّين كل أمر ُمبالقدر يفّصل وُي

يه كم الذي ال يأته الباطل من بين يدْحأي من آيات القرآن الُم )3("]َعلْيَك ِمَن الَْآَياِت َوالذِّكْرِ الَْحِكيمِ

  )4("وال من خلفه

  حليم   -10

وأفضاله عن عباده ألجل ذنوبهم ولكنـه  ، الذي ال يحبس إنعامه"حليم مبالغة حالم وهو         

وقـد يقيـه   ، البر التقّي يقي وهو منهك في معاصيه كما يقيه، يرزق العاصي كما يرزق المطيع

وربمـا  ، قيه الناسك الذي يسـأله كما ي، اآلفات والباليا وهو غافل ال يذكره فضال عن أن يدعوه

وال يسـتخفه جهـل   ، هو ذو الصفح واألناة الذي ال يستفزه غضبو، شغلته العبادة عن المسألة

إنما الحليم هو الصـفوح  ، وال يستحق الصافح مع العجر اسم الحليم، وال عصيان عاص، جاهل

  )5("لمتأني الذي ال يعجل بالعقوبةا، مع القدرة

                                                 
 4: الدخان )1(

 3/171: الصابوني، صفوة التفاسير )2(

  58:آل عمران )3(

  1/206: الصابوني، صفوة التفاسير )4(

 73-72: اء والصفاتالبهيقي، األسم )5(
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 :حلـيم "، )1(]َواْعلَُموا َأنَّ اللََّه غَفُوٌر َحِليٌم[ :في تفسير قوله تعالى وجاء في روح المعاني

ولعل علـم اهللا   )2("ن ما نهى عنه ال يستتبع المؤاخذةال يعاجل بالعقوبة فال ُيتوهم من تأخيرها أ

على عباده بّين جلي فقد كثرت المعاصي وانتشرت في األرض بصور وأشكال ال تكاد تحصى 

  .يمهل كثيرا من الخلق ويعطيهم فرصة العودة وهو سبحانه

  خبير   -11

وهـو   :اسم من أسماء اهللا عّز وجل :والخبير، وهو العالم بالخبر، مبالغة خابر :الخبير        

 فَاْسـَأْل بِـهِ  [ :وفي التنزيل، )3("و الخبرة الذي يخبر الشيَء بعلمهوذ، يكن لم العالم بما كان وما

جاء فـي صـفوة   ، )5(]َألَا َيْعلَُم َمْن خَلَقَ َوُهَو اللَِّطيفُ الْخَبِيُر[:  ه تعال تعالىوفي قول )4(]خَبِيًرا

الخبير الذي ال يعزب عن علمه شيء فال تتحرك ، الذي يعلم دقائق األمور وغوامضها":التفاسير

  )6"(إال وعنده خبرها وال تسكن أو تضطرب  نفس، ذرة

الدائم علـى  ، دقيق العلم واسعه :هو فالعليم، نفسهوربما كانت الخبرة والعلم من الباب 

وكذلك الخبير فإنما هو من ، وطبعه الدائم، في كل وقت وكل حال حتى يصبح العلم حاله، العلم

حتـى باتـت خبرتـه    ، وأشكالها، بأنواعها، ألنه خبَِر األمور ودقائقها )فعيل(باب المبالغة على 

  .انت المبالغة للداللة على كثرة الخبرة بأدق التفاصيلومحيطة كل اإلحاطة فك، واسعةَ كل السعة

  خصيم -12

بكسر الصـاد فـي   ، ْمِصيقال رجل خَ، هو المجادل :والمخاصم، مبالغة مخاصم :خصيم     

وقد جاءت بالقرآن الكريم في صيغة ، أي شديدو الخصومة )مونِصخَ(و جمعها ، صيغة المبالغة

 :خََصـما وِخصـاما  ، غلبه في الِخصام وخَِصَم :ةًخْصما وِخصاما وخصوم، خصمه"و .الجمع

                                                 
 235:البقرة )1(

 2/152، 1م: األلوسي، روح المعاني )2(

 )خبر: (المعجم الوسيط )3(

 59:الفرقان )4(

 14:الملك )5(

 3/418: الصابوني، صفوة التفاسير )6(
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جادله ونازعه فهو ُمخاِصـم   :وخاصمه مخاصمةً وِخَصاما .وجادل فهو خَِصٌم .أحكم الخُصومة

   )1("العالم في الخُصومة :والخَِصم، وخَصيم

افعا أي ال تكـن مـد  "يورد الصابوني ، )2(]َولَا تَكُْن ِللْخَاِئِنيَن خَِصيًما[ :وفي قوله تعالى

نُطْفٍَة فَِإذَا ُهَو  خَلَقَ الِْإنَْساَن ِمْن[ :أما قوله تعالى )3("دافع عنهمومخاصما عن الخائنين تجادل وت

بعد تكامله بشـرا مخاصـم لخالفـه واضـح      –اإلنسان  –أي فإذا به "فيعني  )4(]خَِصيٌم ُمبِيٌن

  )5("صومةالخ

  رحيم  -13

لفظـة  "و )6("مبالغ في قبول التوبة وإفاضة الرحمـة  ال"هو  :والرحيم، ةرحمالمن  :رحيم       

من ، أي زيادة ياء المّد بين الحرف الثاني والثالث، وهذا الوزن، "فعيل"مبنّية على وزن "رحيـم"

المادة يدّل على التمييز والمبالغة أي أّن صاحبه يتمّيز بتلك الصفة لدرجة أنّها أصبحت غالبـة  

  )7("السميع والحفيظعليه ومثل ذلك الحكيم والعليم و

تسـتعمل  ف "رحيم"لفظة ال يوصف بها إال اهللا أما  "الرحمن"لفظة ومما تجدر مالحظته أن        

والمثال القرآني الذي يؤّيد ذلـك  ، أي دون الم التعريف ؛لوصـف البشر شريطة أن تكون نكرة

ْيِه َما َعِنتُّْم َحـرِيٌص َعلَـْيكُْم بِـالُْمْؤِمِنيَن    َأنْفُِسكُْم َعزِيٌز َعلَ لَقَْد َجاَءكُْم َرُسوٌل ِمْن[ :قوله تعالى

 "رحيم"ولفظة .حيث وردت هذه الكلمة للمّرة الوحيدة في القرآن صفة للرسول )8(]َرُءوفٌ َرِحـيمٌ 

فهنا يظهر بوضـوح أّن  ، وهي خاّصة بالمؤمنين -عليه السالم–في هذه اآلية مقترنة بالرسول 

  .فة والتعطّف واإلحسانالمقصود منها هو الرقّة والرأ
                                                 

 )خصم: (المعجم الوسيط )1(

 105: النساء )2(

 1/202: الصابوني، صفوة التفاسير )3(

 4:النحل )4(

  2/119: ي، صفوة التفاسيرالصابون )5(

 1/203: البيضاوي، أنوار التنزيل وأسرار التأويل) 6(

 :، ص1999، المركز الدولي للبحث العلمي 2فريد، طلوع الشمس من مغاربها علم للساعة، ط: قبطني )7(

  128: التوبة )8(
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  سميع   -14

ويقـول الحـق    )1("إال أنه أبلغ في الصفة وبناء فعيل بناء المبالغة ، السميع بمعنى السامع"      

ِإْبَراِهيُم الْقََواِعَد ِمَن الَْبْيـِت   َوِإذْ َيْرفَُع[ –عليهما السالم  –سبحانه على لسان ابراهيم وإسماعيل 

   )2(]تَقَبَّْل ِمنَّا ِإنََّك َأنْتَ السَِّميُع الَْعِليُم َوِإْسَماِعيُل َربَّنَا

فهذا الدعاء لملك السماوات واألرض ومن فوق سبع سماوات يتطلـب صـفات خاصـة        

  .ومطلقة وهي صفات الحق سبحانه

وفي ، صفة العليمبأن صفة السميع قد اقترنت في خمسة عشر موضعا  هومن الجدير ذكر       

فهـو  ، اقتران السمع بالعلم زيادة في تأكيد الصـفة ولعل ، قترنت بصفة البصيرأربعة مواضع ا

َعـاِلُم الْغَْيـبِ َوالشَّـَهاَدِة    [الذي يسمع أقوال اإلنسان في سره وعلنه فهم سواء عند اهللا سبحانه 

ُهَو ُمْستَخٍْف بِاللَّْيـلِ َوَسـارٌِب    الْقَْوَل َوَمْن َجَهَر بِِه َوَمْن َسَواٌء ِمنْكُْم َمْن َأَسرَّ* الْكَبِيُر الُْمتََعالِ 

وبما أنه السمع مطلق ، وهذا من كمال صفاته، فاهللا سبحانه يسمع المنطوق والمكنون )3(]بِالنََّهارِ

ولعل اقتران الصـفة  ، فالعلم مطلق كذلك فالغائب عن اإلنسان والحاضر سواء في علمه سبحانه

  . بصير بأحوال البشر وأمورهممكمل القترانها بعليم فإن اهللا  )بصير(بـ 

 * الَْعـالَِمينَ  ِإنَّ اللَّه اْصطَفَى آَدَم َونُوًحا َوآَل ِإْبَراِهيم َوآَل ِعْمَراَن َعلَـى [: الحق سبحانهيقول و

  .)4(]ذُرِّيَّةً َبْعُضَها ِمن َبْعضٍ َواللّه َسِميٌع َعِليٌم

ذرية   وهم، آل إبراهيم وآل عمران يل الختيارعلت) َواللّه َسِميٌع َعِليٌم: (قوله تعالىولعل         

آدم  الحق سـبحانه  بينما اختيار، شامال الذرية جميعها االختيارومن هنا كان ، صفات الفضيلةال

 السـميع "اصطفاء اهللا وهـذا هو ، اتـحيث فقدت ذرياتهما تلك المواصف، ونوح اختياراً فرديا

  .ل أمرالذي يملك صفات الكمال والرفعة في ك "العليم

                                                 
  .62ص: البيهقي، األسماء والصفات،  )1(

  127: البقرة  )2(

 10-9: الرعد )3(

 34-33: آل عمران) 4(
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  شهيد -15

أنّه المطلع على ما ال يعلمه المخلوقون  :ولذا قيل فيه، الشهيد اسم من أسماء اهللا الحسنى

وصـفات  ، المبين بالدالئل والشواهد لعدله وتوحيده، ْدشاِهالُم ْراِضالَح، إال بالمشاهدة والحضور

  .جالله

ادة ثالثة شروط ال تتم إال وللشه، فصفة سمي حاملها بالشاهد ويبالغ بشهيد، فأما الشهادة

، فهـو شـهود الشـاهد المشـهودَ    : أما الحضور، واألداء، والوعي، الحضور: بتمـامها وهي

هو اإلتيان بالشهادة على وجههـا فـي   : واألداء، هو ما شاهده وعلمه في شهوده ذلك :والوعي

 سـبحانه  إنمـا هـي هللا  ، والشهادة على الكمـال ، هذا معنى الشهادة، موضـع الحاجة إلى ذلك

 َوجِـيءَ [: قال اهللا سـبحانه وتعـالى  ، وأن جميع الشاهدين سواه يؤدون شهادتهم عنده، وتعالى

وأهـل العدالـة فـي الـدنيا     ، هم العدول: والشهداء )1(]بِالنَّبِيِّيَن َوالشَُّهَداِء َوقُِضَي َبْينَُهْم بِالَْحقِّ

  .)2("نياجب الحق سبحانه عليهم في الدواآلخرة هم القائمون بما أو

وفي هذا يقول صاحب ، والعبودية، المشهود له بالوحدانية )فعيل بمعنى مفعول(ويأتي  

الجـوهري   :كذا قال أهل اللغـة ، القتيل في سبيل اهللا: والشهيد، الشهداء جمع الشاهد" :التذكرة

ال وق، فالشهيد بمعنى مشهود له فعيل بمعنى مفعول، وسمي بذلك ألنه مشهود له بالجنة :وغيره

، ألن مالئكـة اهللا تشـهده  : قـالوا ، القتيل في سبيل اهللا :والشهيد :ابن فارس اللغوي في المجمل

 )3(]َربِّهِـْم ُيْرَزقُـونَ   َأْحَياٌء ِعنَْد[:ألنهم، ألن أرواحهم أحضرت دار السالم، سمي شهيدا: وقيل

  .)4("وأرواح غيرهم ال تصل إلى الجنة

                                                 
 69:الزمر )1(

القـاهرة،   –، دار الحـديث  1التذكرة في أحوال الموتى وأمور اآلخرة، تحقيق عصام الدين الصبابطي، ط: القرطبي )2(

 137م، ص1999هـ1419

 169:آل عمران )3(

 137ص: القرطبي، التذكرة في أحوال الموتى وأمور اآلخرة )4(
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  عزيز -16

وهـو  "، اسم من أسماء اهللا الحسنى :والعزيز، )ِعلفْيل بمعنى ُمفع(مبالغة ُمعّز  :العزيز

يكـون   وقـد ، عزَّ يُعز بضم العـين  :يقال، قد يكون بمعنى الغلبة: والعز، المنيع الذي ال يغلب

عزَّ الشيء  :يقال، وقد يكون بمعنى نفاسة القدر، عزَّ يِعزُّ بكسر العين :يقال، بمعنى الشدة والقوة

والحق  )1("وأنه ال مثل له ، فيتناول معنى العزيز على هذا أنه ال يعادله شيء، بكسر العين :يِعز

  .سبحانه منيع ال يضّره كفر من كفر وال ينفعه إيمان من آمن وهو الغالب القوي

  عصي -17

موضع نفـي   :وقد جاءت هذه الصيغة في موضعين اثنين أولهما، مبالغة عاصٍ :عصّي

، في مقام إثبات صفة العصيان للشـيطان  :وثانيهما  -ه السالمعلي- )يحيى(العصيان عن سيدنا 

ِإنَّ الشَّْيطَاَن كَـاَن  [:وقوله تعالى، )2(]َوَبرا بَِواِلَدْيِه َولَْم َيكُْن َجبَّاًرا َعِصيا[ :وذلك في قوله تعالى

طاعـه  ر على عبـادة ربـه فمـن أ   أي إن الشيطان عاصِ للرحمن مستكب" :)3(]ِللرَّْحَمنِ َعِصيا

  .)4("أغواه

 َولَـْم َيكُـْن َجبَّـاًرا   [:وربما يسأل سائل لم تم نفي المبالغة من العصيان في قوله تعالى

نفي الكثير من العصيان يقتضي "فإن جواب ذالك أن ، ونفي الكثرة ال ينفي أصل الفعل، ]َعِصيا

  .)5("نفي القليل

                                                 
 51ص: البيهقي، األسماء والصفات )1(

 14: مريم )2(

 44:مريم )3(

 219-2/218: الصابوني، صفوة التفاسير )4(

 510، ص2م: ينظر الزركشي، البرهان في علوم القرآن )5(
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  عليم   -18

يـل  وجاء على بناء فع، تي ال يدركها علم الخلقال، هو العالم بالسرائر والخفيات :العليم

كل من  :ئلينقا )والعليم، والعلّام، عالمال(وقد فّرق العلماء بين  )1("للمبالغة في وصفه بكمال العلم

فإذا احتيج إلى أن ) عالم(ضُعف أو قوَي يجوز أن يشتق له منه اسم فاعل، فعل فعال قل أو كثر

وبين الذي يظهر منه غالبا أو الذي يظهـر  ، فاعل مرة واحدةيمّيز بين الفعل الذي يظهر من ال

فعالم تفيـد كثـرة    )وعليم، عالم(منه على سبيل الخلق والعادة وجب العدول إلى أوزان أخرى 

وفي   )2("فال تستعمل إال عند قصد تأكيد الفعل ، تفيد ثبوت الصفة ورسوخها :وعليم، المتعلقات

لَكُْم َما ِفي الَْأْرضِ َجِميًعا ثُمَّ اْستََوى ِإلَى السََّماِء فََسـوَّاُهنَّ َسـْبَع    ُهَو الَِّذي خَلَقَ[ :قوله تعالى

تعليل كأنـه قـال   "]َوُهَو بِكُلِّ شَْيٍء َعِليٌم[ـ ختم اآلية ب فإن   )3(]َسَمَواٍت َوُهَو بِكُلِّ شَْيٍء َعِليٌم

ألكمـل والوجـه األنفـع    ولكونه عالما بكنه األشياء كلها خلق ما خلـق علـى هـذا الـنمط ا    

بأن من كان فعله على هذا النسق العجيب والتركيب األنيق كان عليمـا فـإن إتقـان    ]واستدالل[

، حكامها وتخصيصها بالوجه األحسن األنفع ال يتصور إال من عـالم حكـيم رحـيم   إاألفعال و

بمـا   ت وتفتت أجزاؤهـا واتصـلت  دوإزاحة لما يختلج في صدورهم من أن األبدان بعد ما تبد

بحيث ال يشذ منها شيئا وال ينضم إليها ما لم يكن ، جمع أجزاء كل بدن مرة ثانيةيشاكلها كيف تُ

  .)5("]َعِليٌم خلٍْقَوُهَو بِكُلِّ [ :قوله تعالى )4("ونظيره، معها فيعاد منها كما كان

فيه مبالغة في الوصف  )6(]يٌمقَاَل الَْملَُأ ِمْن قَْومِ ِفْرَعْوَن ِإنَّ َهذَا لََساِحٌر َعِل[ :وقوله تعالى

ولمـا  ، إذ المعنى أنه عالم بالسحر دون قلة أو كثـرة ، لما أفاد المبالغة، لساحر عالم :إذ لو قيل

للداللـة علـى معنـى     )فعيل(إلى صيغة  )عالم(حّول اسم الفاعل ، أريد المبالغة في اسم الفاعل

                                                 
 62ص: البيهقي، األسماء والصفات )1(

 66ص: أسماء اهللا الحسنى: أحمد مختار عمر )2(

 29:البقرة )3(

  1/132: البيضاوي، أنوار وأسرار التأويل )4(

 79: سي )5(

 109:األعراف )6(
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وقولهم عليم بالغ الغلبة في علـم  ، فيهإن هذا عالم بالسحر ماهر " :حيث أصبح المعنى، المبالغة

   )1("السحر وخدعه وفنونه

  غني -19

وكل أحد محتـاج  ، وهو الذي ال يحتاج إلى أحد سواه في شيء، من أسمائه تعالى :الغني     

سواء منهم ، وهو غني عن عبادة عباده، فال صاحبة له وال ولد يعينه على تدبير ملكه  )2(" إليه

وال ُينقص شيئا من ملكه كفر من كفـر  ، فال يزيد في ملكه عبادة من عبده، من آمن أو من كفر

بهذه الصـفة   ُمتَّصف وربنا جل ثناؤه، الكامل بما له وعنده فال يحتاج معه إلى غيره"وهو  ) 3("

وللمحتـاج إليـه   ، يه إلى أن يبلغه ويدركـه والمحتاج عاجز عن ما يحتاج إل، ألن الحاجة نقص

  )4("ل حالد المحتاج فالنقص منفي عن القديم بكفضل بوجود ما ليس عن

  قدير -20

 أكثرال اقل وال , يريده بمقتضى حكمته  بمعنى من يفعل كل ما، مبالغة قادر :ديرق    

صفة القـدرة المطلقـة ال    إن وأساسامع اللّه تعالى  إاللذا فان هذه الصفة ال تستعمل , من ذلك 

تكـون   أنينبغـي   فإنهاوكلما استعملت مع غيره , الى في خصوص اللّه تع إاليجوز استعمالها 

  .)5(أخرىكان قادرا من جهة معينة فهو عاجز من جهة  الن غيره لو, محدودة ومقيدة 

والسر فـي  , هه ونهايته وهو بمعنى مقياس شي وكن )قدر(من  مأخوذصل هذه الكلمة أو    

 وإعطائـه , مقدار كان  وبأيريد ي ذه الكلمة بخصوص الباري تعالى هو فعله كل مااستعمال ه

  .)6("مقدار يريده هو سبحانه أيعباده 

                                                 
 1/463: صفوة التفاسير: الصابوني )1(

  )غني: (الوسيط )2(

  193ص: م2002 -هـ  1424لبنان،  –، دار الكتب العلمية، بيروت 2عبد الجواد أحمد، األسماء الحسنى، ط )3(

  54: البيهقي، األسماء والصفات  )4(

 ).قدر: (ينظر، مفردات الراغب )5(

 )قدر: (ن العربابن منظور، لسا )6(
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 األصـل في  مأخوذانوهما , كالهما صفتان من صفات اللّه سبحانه  )قادر(و  )قدير(و 

  .)1(صيغة مبالغة )قدير(و , اسم فاعل  )قادر(و , في الكمية  )التقدير(من 

 ُد الَْبْرقُ َيخْطَفُ َأْبَصاَرُهْم كُلََّمـا َأَضـاَء لَُهـمْ   َيكَا[:ويقول القرطبي في تفسير قوله تعالى     

 ِفيِه َوِإذَا َأظْلََم َعلَْيهِْم قَاُموا َولَْو شَاَء اللَُّه لَذََهَب بَِسْمِعهِْم َوَأْبَصارِِهْم ِإنَّ اللََّه َعلَـى كُـلِّ   َمشَْوا

ألنه تقدم ذكر فعـل   ؛ون غيرهاخص هنا تعالى صفته التي هي القدرة بالذكر د" )2(]قَِديٌر شَْيٍء

  )3("افة فكان ذكر القدرة مناسبا لذلكمضّمنه الوعيد واإلخ

 فََيغِْفُر ِلَمْن َيشَاُء َوُيَعذُِّب َمْن َيشَـاءُ [ :قوله تعالى نوقد أورد بعض الفضالء سؤاال ع"

لزم الزيادة على معنـى  فيست، من صيغ المبالغة )قديرا(وهو أن  ؛)4(]َواللَُّه َعلَى كُلِّ شَْيٍء قَـِديرٌ 

  .محال؛ إذ اإليجاد من واحد ال يمكن فيه التفاضل) قادر(والزيادة على معنى  )قادر(

وجب صرفها إلى مجموع األفـراد  ، بأن المبالغة لما تعذّر حملها على كل فرد، وُأجيب

  .)5("صفوفهي بالنسبة إلى كثرة المتعلق ال ال، التي دل السياق عليها

  نذير -21

وردت بعض كلمات "وقد  )أنذر(وهي مأخوذة من الفعل غير الثالثي ، مبالغة منذر :نذير  

وقولهم فـالن  ، وهما من أدرك وأسأر، دّراك وسئار :مأخوذة من غير الثالثي ومن ذلك قولهم

زهوق  :وقولهم، سميع ونذير من أسمع وأنذر :وقولهم، وهما من أعطى وأهان، معطاء ومهوان

  .)6("اذة عن القياسن أزهق وهي ألفاظ شم

                                                 
 )قدر: (لسان العرب )1(

 20:البقرة )2(

 .1/156، 1م:  القرطبي، الجامع ألحكام القرآن )3(

 284: البقرة )4(

 3/284: اإلتقان في علوم القرآن: السيوطي )5(

 392ص: ابن هشام، شرح شذور الذهب )6(
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، ين موضعافي القرآن الكريم في اثنين وأربع )نذير(ورد الوصف بصيغة المبالغة وقد 

َيا َأيَُّها  قُْل[:وجاء في تفسير قوله تعالى، التخويف :واإلنذار.وهم الرسل، وكانت بمعنى المنذرين

مد لهؤالء المستعجلين للعذاب إنما أنـا منـذر   قل يا مح:أي" )1(، ]ُمبِيٌن نَِذيٌرالنَّاُس ِإنََّما َأنَا لَكُْم 

  .)2("أخوفكم عذاب اهللا وأنذركم إنذارا بينا ، لكم

 )3(]َونَـِذيًرا ِإنَّا َأْرَسلْنَاَك شَاِهًدا َوُمَبشِّـًرا  [ :ومما تجدر مالحظته قوله تعالى في موضعين     

تكن المبالغة مقصـودة هنـا    وربما لم) نذير(بصيغة المبالغة  )ُمبشِّر(حيث اقترن  اسم الفاعل 

   ).منذر(وربما أريد اسم الفاعل 

  نسّي -22

من مشكل صـيغ  " وتعتبر نسي، وقد وردت في القرآن الكريم مرة واحدة، مبالغة ناسٍ :نسّي 

فإن النفي متوجه على الخبـر وهـو صـيغة     )4(]َوَما كَاَن َربَُّك نَِسيا[ :المبالغة في قوله تعالى

علـى   )نسّي(وقد حمل الزركشي القول في ، من نفي المبالغة نفي أصل الفعلوال يلزم ، مبالغة

ومن هنا يمكن استخالص بعض التعليالت والتفسيرات باالعتماد على ما جاء ) 5("القول في ظالم

  :عند الزركشي كما هو آت

 أي أن يكون من قولك هو نـاسٍ .وأن اآلية من هذا الباب، أن فّعال قد ورد بمعنى فاعل:أوال

  .ونسيٌّ لعبيده. لعبده

  .ليس اهللا منسوب إليه النسيان :أن تكون من باب النسبة أي: ثانيا

  .القليل النسيانالكثير يقتضي بطبيعة األمر نفي  نسيانأن نفي ال: ثالثا

  .لكان كثيرا -سبحانه وتعالى –لو ورد عن اهللا  من النسيان أن أقل القليل: رابعا

                                                 
 49: الحج )1(

 2/295: الصابوني، صفوة التفاسير )2(

 8: ، الفتح45:  األحزاب )3(

 64: مريم )4(

 2/510: الزركشي، البرهان في علوم القرآن: ينظر )5(
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 ]ما كـان نسـّيا  [فجعل في مقابلة ذلك"ليس ناسٍ ، ليس ناسٍ، ناسٍِليس ":أن معنى القول: خامسا

  .وفي هذا تأكيد على المعنى المراد بنفي النسيان

  .أن اآلية جواب لم قال أن اهللا قد نسي الرسول عليه السالم بانقطاع الوحي: سادسا

  .في على ذلكوغير المبالغة سواء في اإلثبات فقد جرى الن، المبالغة في صفات اهللا أن:سابعا

  نصير -23

نه بأنـه ال يسـلم   وهو الموثوق م"، وهو من أسماء اهللا الحسنى، مبالغة ناصر :النصير

، في القرآن الكريم في أربعة وعشرين موضعا) نصير(الوصف بـ وقد جاء .)1("ولّيه وال يخذله

أي ما لكـم  " :يقول الصابوني، )2(]نَِصيرٍَوَما لَكُْم ِمْن ُدونِ اللَِّه ِمْن َوِليٍّ َولَا [: وفي قوله تعالى

  )3("م الناصر والمعينْعفهو ِن، م أو ناصر ينصركم غير اهللا تعالىولي يرعى شعورك

أن الوصف بنصير يجوز أن يسمى به غير اهللا  )نصير(ومما يالحظ على الوصف بـ 

كمـا أن النصـرة اقترنـت    ، )4(]انَِصيًرَولَا تَتَِّخذُوا ِمنُْهْم َوِليا َولَا [:كما في قوله تعالى، سبحانه

  .بالوالية في سبعة عشر موضعا

  ولّي -24

 )5(ولـيّ : أدغمت الياءان فيه فصـار ، أصلها وليي، من صيغ المبالغة على وزن فعيل:ولّي

 :ولألميـر ، ولي اليتـيم ، ولهذا يقال للمقيم على اليتيم، ومعناه مالك التدبير، والولي هو الوالي"

اللَّـُه  [ :قال اهللا عز وجل، الناصر ينصر عباده المؤمنين :والولي أيضا :نقال أبو سليما، الوالي

                                                 
 91: البيهقي، األسماء والصفات )1(

 107: البقرة )2(

 1/61: الصابوني، صفوة التفاسير )3(

 89: النساء )4(

، 1قادر أحمد عبد القـادر، ط عبد ال: فتح الجليل للعبد الذليل، تحقيق: السيوطي، جالل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر )5(

 20م، ص1992-1412األردن،  –دار البشر، عمان 
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ذَِلَك بَِأنَّ اللَّـَه َمـْولَى   [ :وقال جل وعال، )1(]الَِّذيَن َآَمنُوا ُيخْرُِجُهْم ِمَن الظُّلَُماِت ِإلَى النُّورِ َوِليُّ

   )3(.المعنى ال ناصر لهم، )2(]الَِّذيَن َآَمنُوا َوَأنَّ الْكَاِفرِيَن لَا َمْولَى لَُهْم

وجاءت اآليـات فـي   ، ن مرةيوأربع افي القرآن الكريم خمس )ولي(وردت صيغة المبالغة 

  )4("وموالهم وهو يتولى أمرهم، متقيندالة على أن اهللا هو ولي المؤمنين وولي ال"القرآن الكريم 

  ]مفعال[داللة  -4

 :فقولنـا ، التي تحمل داللة التكثير فـي الفعـل  من أوزان المبالغة  "مفعال"صيغة  تَعد          

  .والزواج، والتضييع، إنما هو لمن أكثر من الهذر )ومزواج، ومضياع، مهذار(

وفي   )5("م منه الشيء أو جرى على عادة فيهلمن دا "تكون"مفعال "ومن هنا فإن صيغة      

يقال لمن صدر منه الحـدث   فال، وتأكيده والمبالغة فيه، هذا إشارة إلى ضرورة استمرار الفعل

  .مرة واحدة ِمفعال بل ُمفِْعل

 :ويقـال .إذا كان مديما للضحك والطالق "مطالق"و  "مهذار"و "رجل مضحاك " :تقول"

ُمتئم "فإذا أردت أنها وضعت اثنين في بطن قلت ، إذا كان من عادتها أن تلد توأمين"امراة متآم "

إذا ولـدت   "محِمق"كان من عادتها أن تلد الحمقى و إذا  "محماق"و ، "مذكر"و  "مذكار"وكذلك "

       )6(.كذلك "مؤنث"و  "امرأة مئناث"أحمق و 

 :إذا كان ذلك عادة له قيل"لماله أو وقته فـ  )متالف أو مضياع(فيوصف الرجل بـأنه 

إذن فإن صيغة مفعال تطلق على كل من جرى الوصف  .)7("ومهداءمفعال مثل معوان ومعطاء 

                                                 
 257:البقرة )1(

 11:محمد )2(

 88: البيهقي، األسماء والصفات )3(

 .139، ص2األسماء الحسنى، ط: عبد الجواد، أحمد )4(

 97ص: السيوطي، همع الهوامع )5(

 255: ابن قتيبة، أدب الكاتب )6(

  12ص :الفروق اللغوية )7(

مصطفى السقا، وإبراهيم األنباري، وعبد الحفيظ (فقه اللغة وسر العربية، حققه ورتب فهارسه . الثعالبي، أبو منصور) 5(

 366ص: ، دار الفكر للطباعة والنشر)شلبي
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وأكثر العادات "أسرار العربية ووفي هذا يقول صاحب فقه اللغة ، دائمة وسجية الزمة له كعادة

، ومهـذار ، ومكثار، ومضياف، ابومضر، ومطعام، ِمطعان :نحو )ِمفْعال(في االستكثار على 

   )5("امومتئ، ومئناث، ومذكار، وامرأة معطار

وهو قـول  ، روق اللغويةوداللتها على التكرار ما نقله صاحب الف )مفعال(وما قيل في 

، عالم :مثل )فّعال(فعل الفعل وقتا بعد وقت قيل "بعض المحققين من أهل العربية أن الرجل إذا 

  )1("وصبار

وإلى   )2("تطلق على من أدام الفعل حتى أصبح له كاآللة  )مفعال(ويرى ابن طلحة أن 

أن يكـون   )مفعـال (ألصل في فا، أن المبالغة النقل"هذا يذهب الدكتور فاضل السامرائي فيرى 

والمحراث وهو آلة الحرث فاستعير إلى ، والمنشار وهو آلة النشر، لآللة كالمفتاح وهو آلة الفتح

 )هـي معطـار  ( :وحين نقول، كأن المعنى أنه كأنه آلة للهذر )هو مهذار( :المبالغة فعندما نقول

  .)3("كان المعنى أنها آلة للعطر

  :ذهب إليه الدكتور فاضل ولعل من األدلة ما يدعم ما  

، ومذياع، ومصباح، ومنشار، كمحراث )مفعال(كثرة األلفاظ التي تدل على اآللة من وزن : أوال

  .مثقابو، منظارو، ومفتاح

كذلك ال نقول معطـارة وال  ، ومنشارة، فال نقول مفتاحة، أن هذه الصيغة ال تقبل التأنيث: ثانيا

  .مهذارة

، مهاذير( :ولكن تجمع جمع اسم اآللة فيقال، تجمع جمع مذكر سالم كما أن هذه الصيغة ال: ثالثا

  )4().ومناشير، كمفاتيح، ومعاطير

                                                 
 12ص: الفروق اللغوية )1(

 398والق، ص، ب2الكفوي، أبو البقاء الحسيني الكليات، ط: وينظر. 97ص/2م: همع الهوامع: ينظر )2(

 .112ص: السامرائي، معاني األبنية في العربية )3(

 112ص: السابق: ينظر )4(
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إنما يلتقي عند  )مفعال(وأخيرا بالنظر إلى كل ما سبق نلحظ أن كل ما قيل في صيغة  

و تكرار للفعل وقتا بعد وقت ومـن  ، اتصاف الموصوف بالفعل بشكل دائم حتى يصبح عادة له

ولعل العدول من صـيغة فاعـل ألي وزن مـن أوزان    ، نه الفعل أصبح له سجية دائمةتكرر م

  .المبالغة إنما يكون لنقلها من الحدوث إلى الثبات

، مكررا ثـالث مـرات  ، )مدرار(في القرآن الكريم بلفظ واحد  )مفعال(وقد وردت صيغة      

أي ذات "، )1(]ا السََّماَء َعلَْيهِْم ِمْدَراًراَوَأْرَسلْنَ[:في قوله تعالى )مدرارا(ي تفسير ويقول الزجاج ف

وهـذا  ، مطرها غزيرا دائماإذا كان ، يمة مدرارد: يقال، ماء المبالغةومفعال من أس، غيث كثير

وبـالنظر إلـى    )2("ا مئناث في اإلناثكذو، إذا كانت كثيرة الوالدة للذكور، امرأة مذكار:كقولهم

وكـأن   )مدرار(نا أن داللة اآلية في مفعال يمكن إطالقها على يبدو ل "مفعال"األقوال السابقة في 

  .السماء أصبحت آلة لذر الماء

  ]فَِعل[داللة  -5

 )حـاذر (فيقال لإلنسان الذي يحذر غيـره   )فَِعل(ومن أوزان المبالغة ما كان على زنة        

ى سبيل النقل مـن  عل )َحِذر(ويقال لمن أكثر من الحذر وواصله وأدامه فكان شديد الحذر يقال 

َحِدثٌ " :وكذلك يقال للشخص، إلى صيغة تفيد معنى التكثير وهي صيغة المبالغة )فاعل(صيغة  

   )3("إذا كان كثير الحديث حسنه"

  )4("ومزِق، وشَِنج، حذر :من صيغ المبالغة"ل فِع"ومما أورده اللغويون على زنة 

فالحذر من ، العمل واشتد وتكرر إذا كثر منه )فَِعل(ويوصف الموصوف بصفة على زنة    

وأدام الكالم بشكل ، والحِدث من كثر منه الحديث، أكثر من الحذر واشتد حذره وزاد منه وتكرر

                                                 
 6:األنعام )1(

 .2/229: الزجاج، معاني القرآن وإعرابه )2(

 426ص: ابن قتيبة، أدب الكاتب )3(

  ثناه وقبضه، : قبضه، وشنج الخياطُ القباَء: شنَج الشيء )4(

 .المزق، وهو شق الشيءمبالغة مازق، مأخوذ من : مزق    
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تقـال لمـن   ، فَهِم :كذلكو، )1("فأصبح كثير الخصام  من اشتدت خصومته :والجدل"، متواصل

  )6("وجاد استعداده لالستنباط، أحسن تصوره

مثـل طمـع   ، يقال البِـثُ ولَبِـثُ  " )2(]لَابِِثيَن ِفيَها َأْحقَاًبا[ :عالىوجاء في تفسير قوله ت

قد صار اللبث شأنه فشبه بما هو خلقة في  :هو لَِيثُ بمكان كذا أي :ويقال، وفره وفاره، وطامع

وليس ، إنما هو لما يكون خلقة في الشيء في األغلب ْلِعألن باب فَ ؛وفَرِق، َحِذر :اإلنسان نحو

  )3("الفاعل من البث كذلك اسم

شـديدو   :أي )خصـمون (و جمعها ، بكسر الصاد في صيغة المبالغة، يقال رجل خصم

 :خْصما وِخصـاما وخصـومةً  ، ُهَمَصخَ"صيغة الجمع و بوقد جاءت بالقرآن الكريم ، الخصومة

وخاصـمه   وجادل فهـو خَِصـمٌ   .ومةأحكم الخُص :خََصما وِخصاما، غلبه في الِخصام وخَِصَم

وفي  )4("العالم في الخُصومة :والخَِصم، جادله ونازعه فهو ُمخاِصم وخَصيم :وِخَصاما مخاصمةً

    )5(]َما َضَرُبوُه لََك ِإلَّا َجَدلًا َبْل ُهْم قَْوٌم خَِصُموَن[:التنزيل

وفي هذا إشارة إلى الكثـرة ألن مـن    )6("من صار له كالعادةوفَِعل ل" :ويقول ابن طلحة

وإنما سميت العادة عادةً ألن اإلنسان يعاودها ويقوم بها ويرجع إليها ، بكثرة كان به عادة قام بها

   )7("كرره :وأعاد الشيء، مرة بعد أخرى

  )8(]َبْل ُهَو كَذَّاٌب َأِشٌر[ :قوله تعالى )فَِعل(ومما جاء على 

  

                                                 
  )جدل: (المعجم الوسيط )1(

  ) فهم: (السابق) 6(

 23: النبأ )2(

 .116، ص10م: القرطبي، الجامع ألحكام القرآن، تحقيق )3(

 )خصم: (المعجم الوسيط )4(

 58:الزخرف )5(

 2/97: السيوطي، همع الهوامع )6(

 )عود: (المعجم الوسيط )7(

 25:القمر )8(
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  )1(]َبْل ُهْم قَْوٌم خَِصُموَن[ :وقوله تعالى

  )2(]فَقَالُوا َسلَاًما قَاَل ِإنَّا ِمنْكُْم َوجِلُوَن ِإذْ َدخَلُوا َعلَْيِه[:وقوله تعالى

  )3(]َوالَِّذيَن ُيْؤتُوَن َما َآتَْوا َوقُلُوُبُهْم َوجِلَةٌ َأنَُّهْم ِإلَى َربِّهِْم َراجُِعوَن[ :وقوله تعالى

أن يـونس   )4(]َه نَفَْسُهَوَمْن َيْرغَُب َعْن ِملَِّة ِإْبَراِهيَم ِإلَّا َمْن َسِف[: وذكر الزجاج  في قوله تعالى"

   ) 5("للمبالغة "فَعَّل "كما أن ، للمبالغة، ذهب إلى أن فَِعل، بن حبيب النحويا

  :للمبالغة أنها "فاعل"المعدولة عن "فَِعل "ومن الجدير ذكره فيما يتعلق بصيغة 

مـن  وتكون للمبالغة إذا اشـتقت  ، من الصيغ المشتركة بين صيغة المبالغة والصفة المشبهة -1

  .وصفة مشبهة إذا اشتقت من الفعل الالزم، الفعل المتعدي

  .صيغة قليلة االستعمال في المبالغة-2

وذلك على خـالف  ، الصيغة الوحيدة التي ينقص فيها المبنى الصرفي عند تحويلها للمبالغة -3

وكـذلك  ، فيه زيادة على بنية فاعل، فّعال :فقولنا، غيرها من األوزان القياسية لصيغة  المبالغة

  .زيادة المعنى لزيادة المبنى :وهذا ما أسماه اللغويون، مفعال

                                                 
 58:الزخرف )1(

 52: الحجر )2(

 60: المؤمنون )3(

 130: البقرة )4(

 210-209/ 1: الزجاج، معاني القرآن وإعرابه )5(
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  داللة أوزان المبالغة غير القياسية:ثانيا

  جدول األوزان غير القياسية لصيغة المبالغة

عدد )الصيغة( الوزن

  األسماء

عدد التكرار  االسم

  في المدني

عدد التكرار في 

  المكي

مجموع 

  التكرار

  6  3  3  يقصّد  1  ِفّعيل:أوال

  3  --   3  مسكين  1  ِمفعيل:ثانيا

  1  1  2  قّيوم  1  فيعول: ثالثا

  1  1  --   ُعجاب  1  فُعال: رابعا

  1  1  --   كُّبار  1  فّعال: خامسا

  1  1  --   كوثر  1  فوعل :سادسا

  8  2  6  طاغوت  1  فعلوت:سابعا

  75  44  31  رحمن  2  فعالن: ثامنا

  فعَّل: تاسعا
2  

/ خنّس 

  كُنَّس

 --  2  2  

  َعلةفُ: عاشرا
2  

/ ُهَمزة 

  لَُمزة

 --  2  2  

  2  --   2  قّدوس  1  فُّعول:عشر حادي

   ]ِفّعيل[داللة   -1

وهي صديق وهي مشـتقه مـن الصـدق     )فعيل(وردت صيغة مبالغة واحدة على زنة 

 :والصـديق ، إدراك الحكم أو النسبة بين طرفي القضـية  :التصديق عند المناِطقِة والمتكلمين"و

  )1("والذي ُيَصدِّق قولَه بالعمل، والمبالغ في الصدق، م التصديقهو الدائ، مبالغة صادق

  

  

                                                 
  )صدق: (المعجم الوسيط) 1(
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أي مبـالغ   :يترجل ِسكّ :كما يقال، من أبنية المبالغة )فّعيل(و ، المبالغ في الصدق: الصّديق"

  )1("أي كثير السكر :وِسكّير، في السكوت

ـ   ، في القرآن الكريم ست مـرات  )صديق(وردت صيغة المبالغة  ي مقسـمة بـين المك

  .والمدني بالتساوي

وقيل بل يقـال  ، الصّديق من كثر منه الصدق" :ويقول الراغب األصفهاني في مفرداته

وقيل بل لمن َصَدق بقولـه  ، وقيل بل لمن ال يتأتى منه الكذب لتعّوده الصدق، لمن ال يكذب قط

  )2("قوم دَوْين األنبياء في الفضيلة فالصّديقون هم.. .واعتقاده

َأيَُّهـا   ُيوُسـفُ [ :في قوله تعالى -عليه السالم –لصديق لسيدنا يوسف وجاء الوصفَ با

، عندما جاءه الساقي الذي سـبق ، )3(]َيْأكُلُُهنَّ َسْبٌع ِعَجافٌ الصِّدِّيقُ َأفِْتنَا ِفي َسْبعِ َبقََراٍت ِسَمانٍ

جـّرب  وسماه صديقا ألنه كان قد "ففسر له الرؤيا ، في سجنه -عليه السالم –وكان مع يوسف 

  )4("والصّديق مبالغة من الصدق، صدقه في تعبير الرؤيا التي رآها في السجن

الِْكتَابِ  َواذْكُْر ِفي[ :بالصديق في قوله تعالى –عليه السالم  –أما وصف سيدنا إبراهيم 

 )6("قية والنبـوة جامعا بين الصدي، أي مالزما للصدق مبالغا فيه" )5(]ِإْبَراِهيَم ِإنَُّه كَاَن ِصدِّيقًا نَبِيا

  )7(–عليه السالم  –المعنى نفسه ُوِصفَ سيدنا إدريس بو

ـ  ـولعل درجة الصديقية هي درجة حازها األنبياء وح ج ـدهم ومن فعل فعلهـم وانته

أمـا قولـه   ، )وإدريس، وإبراهيم، يوسف(لذا جاء الوصف بالصّديق لكل من أنبياء اهللا ، نهجهم

َوالشَُّهَداُء ِعنْـَد َربِّهِـْم لَُهـْم َأْجـُرُهْم      الصِّدِّيقُوَنلَِّه َوُرُسِلِه ُأولَِئَك ُهُم َوالَِّذيَن َآَمنُوا بِال[ :تعالى

                                                 
 1/355: الصابوني، صفوة التفاسير )1(

 278-277ص: مفردات الراغب )2(

 )46: (يوسف )3(

 2/55: الصابوني، صفوة التفاسير )4(

 41:مريم )5(

 2/218: وة التفاسيرالصابوني، صف )6(

 2/221: ، وينظر كذلك55/ 2: الصابوني، السابق )7(
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هم الذين جمعوا أعلى المراتب فحـازوا  ، ن باإليمان باهللا ورسلهيالموصوف"فأولئك ، )1(]َونُوُرُهْم

   )2("درجة الصديقية والشهادة في سبيل اهللا

 َوالصِّـدِّيِقينَ فَُأولَِئَك َمَع الَِّذيَن َأنَْعَم اللَُّه َعلَْيهِْم ِمَن النَّبِيِّـيَن  [ :ساءوفي قوله تعالى في سورة الن

  )4(").الصّديقين(جاء المعنى السابق نفسه في تفسير ، )3(]َوالشَُّهَداِء َوالصَّاِلِحيَن

ـ   ، العذراء )مريم(لـ  )الصديقة(وجاء الوصف بـ          حاب وليست العـذراء إال مـن أص

  .ومن الذين صدقوا خبر السماء رغم عجبه، المنازل العليا

  ):صّديق(ومما يمكن مالحظته في صيغة        

وربما كان ، وهو إدراك الحكم أو النسبة بين طرفي القضية، معنى التصديق )صّديق(تحمل  -1

  :طرفا القضية في القرآن الكريم

  ).معنويةسواء مادية أو (آيات اهللا سبحانه  -أ         

  .ومن اتصف بصفاتهم، األنبياء والمرسلين -ب 

وربما كـان  ، والذي ُيَصدِّق قولَه بالعمل، والمبالغ في الصدق، هو الدائم التصديق :الصديق -2

  .والشهداء، وهذا دأب األنبياء، أن يكمل تصديقه بالعمل) الصديق(يلزم من يستحق الوصف بـ

 :نحـو ، ألول ال يفتح منه شيء وهو لمن دام منه الفعـل فهو مكسور ا )ِفّعيل(ما كان على  -3

 )عشّـيق (و ، كثيـر الفخر )فخّير(و ، كثير الشرب للخمر )خمّير(و، كثير السكر )سكّير(رجل 

وال يقال ، ومثل ذلك كثير )ظلّيم(و )صّريع(و  )ضلّيل(و ، دائم السكوت )سكّيت(و، كثير العشق

    )5("يكثر منه أو يكون له عادةرة أو مرتين حتى ـذلك لمن فعل الشيء م

                                                 
  19: الحديد )1(

 3/327: الصابوني، صفوة التفاسير )2(

 69: النساء )3(

 1/287: الصابوني، صفوة التفاسير )4(

 255ص : ابن قتيبة، أدب الكاتب )5(
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  ]مفعيل[داللة   -2

وهي مأخوذة من السـكن   )مسكين(وهي  )مفعيل(وردت صيغة مبالغة واحدة على زنة      

وسكن ، وقفت حركته :فسكن المتحرك سكونا، واالمتناع عن الحركة، أصل السكن هو التوقفو

، واالسـتقرار االطمئنان  :والسكينة ،هدأت :سوالريح والنف، فتر :وسكن المطر، سكت :المتكلم

  )1("الفقير أو الخاضع الضعيف الذليل أو، من ليس عنده ما يكفي عياله:والمسكين

بكسر الميم وسكون  )مفعيل(مبالغة من سكن وهو من أوزان المبالغة على زنة  :والمسكين

جمع : والمساكين )2("سكرِال الدائم السكون إلى الناس ألنه ال شيء له كالمسكير للدائمِ" وهو، الفاء

دائم السكون وااللتجـاء  : مسكين وهو الدائم السكون لما أن الحاجة أسكنته بحيث ال حراك به أو

  )3("إلى الناس

وربما كان الموصوف بما كان على زنة مفعيل هو من كان الوصف له على سبيل الدوام       

ـ لوجدنا أنها  )مسكين، ومسكير، ومنطيق، معطير(والطبيعة والسجية ولو أنعمنا لنظر في  دل ت

وعلـى الرجـل    )4("تعّهد نفسه بالعطر والطيب وأكثر منه من الرجال والنسـاء  "على من كان 

  .وعلى من بالغ بالسكر حتى لم يعد يعي أبدا )5("البليغ

  ]فيعول[ :داللة -3

يام بكل المبالغ في الق :القيوموهي قّيوم و )فيعول(وردت صيغة مبالغة واحدة على زنة 

واألصل في ذلك قيووم فسـبقت  ، ور وعّيوقـدّي :وما أراد قيوم من القيام على مثال، ما خلق

   )6("وا هذه فيهاـالياء بسكون فقلبوا الواو المتحركة ياء وأدغم

                                                 
 )سكن: (المعجم الوسيط )1(

 1/330: الزمخشري، الكشاف )2(

  2/46، 1م: األلوسي، روح المعاني )3(

 ) عطر: (الوسيط) 4(

 )نطق: (الوسيط )5(

 151ص: ابن سيدة، المخصص )6(
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القائم على كل شيء من خلقه يـدبره بمـا   " :ويعني، اسم من أسماء اهللا الحسنى :والقيوم

وهو نعت للمبالغة في ، من القيام )فيعول(ووزنه ، ئم الدائم بال زوالوهو القا.. .يريد جل وعال

   )1("القّيم على كل شيء بالرعاية له هو :ويقال، القيام على كل شيء

الَْحيُّ ُهَو  اللَُّه لَا ِإلََه ِإلَّا[ :في القرآن الكريم مرتين في قوله تعالى )القّيوم(وقد ورد اسم 

و ، )3("فظـاية والحـأي القائم على تدبير شؤون الخلق بالرع" )2(]ِسنَةٌ َولَا نَـْومٌ  لَا تَْأخُذُُه الْقَيُّوُم

   )4(]َوَعنَِت الُْوُجوُه ِللَْحيِّ الْقَيُّومِ َوقَْد خَاَب َمْن َحَمَل ظُلًْما[وقوله  

  :ومما تجدر مالحظته في اآليتين السابقتين

  .للتخصيص وذلك، التعريف )أل(اقتران اسم القّيوم بـ : أوال

الـذي ال  ، ومعناه الباقي الدائم، ذو الحياة الكاملة" :أي )الحي(بـ  )قّيوم(اقتران الوصف : ثانيا

على تنظيم  –سبحانه  –فقيام الحق ، وربما كان هذا االقتران طبيعي بدهي.)5("سبيل للفناء عليه 

ال يفنـى وال  ، سـتمر واالستمرارية ال تكون إال من باق م، أمور الكون وموجوداته أمر مستمر

فيها معنى  :التعريف )أل(فالحي والقّيوم بـ  .كل شيء إال وجهه يفنوهو سبحانه الذي ُي، يزول

أي ال يأخذه نعاس وال "]لَا تَْأخُذُُه ِسنَةٌ َولَا نَْوٌم[ ):القيوم(فقوله تعالى بعد الوصف بـ ، استمرارية

  )6("ذلك استحال أن يكون قيوما  -نوم ال السنة أو -ألن من جاز عليه، هو تأكيد للقيوم، نوم

لما تحمل مـن  ) ولُعفَ(الدالة على المبالغة في كفة  )فيعول(ضع صيغة ووربما يمكننا 

وبهـذا تختلـف عـن    ، داللة االستمرارية والتواصـل فـي العمـل    و، داللة المبالغة من جهة

معنـى االنقطـاع ولـو     والتي تحمل، التي تحمل داللة التكرار من وقت إلى آخر) فّعال(صيغة

  .لوقت بسيط

                                                 
 67: البيهقي، األسماء والصفات )1(

 255: البقرة )2(

 1/162: الصابوني، صفوة التفاسير )3(

 111: طه )4(

 1/162: الصابوني، صفوة التفاسير )5(

 384/ 1: الزمخشري، الكشاف )6(
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وأي الصـيغتين أكثـر    ؟في داللة المبالغة )ولُعفَ(مع  )عولْيفَ(والسؤال هنا هل تستوي 

   ؟حمال لداللتي االستمرارية والتكثير

ولو أردنا أن نبحث في أي الصيغتين أكثـر  ، الحق أن أحدا لم يتعرض إلى هذه المسألة

  :داللة على التكثير لوجدنا ما يلي

وقد سلف القول بأن زيادة المبنى ، )فعول(فيها من زيادة البناء ما ليس في  )فيعول(صيغة  -1

  .وأنه ال تختلف صيغتان في المبنى وتتساويان في المعنى، تحمل زيادة في المعنى

إنمـا   :مـثال  )وأكول، سؤول(فالوصف بـ ، تمثل سجية وطبيعة لصاحبها )فعول(صيغة   -2

وإنما نريـد مـن هـذا     .واألكل، كثرة اتصاف الموصوف بوصف السؤال يراد به الداللة على

أي أن ، متعلق بجنس المـودود  :والودود، متعلق بالذنب:فالغفور، ارتباط الصيغة بمتعلق معين

إنما يكون  )القّيوم(فال ترتبط بمتعلق واحد فـ  )فيعول(أما ، ترتبط بمتعلق واحد )ولُعفَ(صيغة 

   .قيوما على متعلقات كثيرة

  ).فعول(أبلغ منه بـ  )فعّيل(من هنا ربما يكون الوصف بـ 

    ]وفُّعال، فُعال[:داللة -4

وقد وردت هذه الصيغة فـي  ، من األوزان غير القياسية للمبالغة )فُعال(تعتبر صيغة   

عـن   "خـالل الحـديث  ، )1(]إن هذا لشيء ُعجـاب [ :القرآن الكريم مرة واحدة في قوله تعالى

صـلى اهللا عليـه    –ومبالغتهم في العجب من دعوة الرسـول  ، ار المشركين لهاالوحدانية وإنك

  )3("شيء بليغ في العجب" :يعنى به )عجاب(وقوله ، )2("-وسلم

                                                 
 5:ص) 1(

  3/49: الصابوني، صفوة التفاسير )2(

 3/51: الصابوني، السابق )3(
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فعيل يدل على الثبوت واللزوم وأن هذه الداللة هي أبرز ما يمّيز " وكما علمنا فإن بناء  

وكبيـر  ، نحو طويل وطُـوال  )فُعال(ناه إلى فإذا أردنا أن نبالغ في هذا الوصف حّول، هذا البناء

  .وحسَّان، فّعال كـكُّبار :فإذا أفرط في الزيادة قيل، وعريض وُعراض، وكُبار

  )1(]َبْل َعجُِبوا َأْن َجاَءُهْم ُمنِْذٌر ِمنُْهْم فَقَاَل الْكَاِفُروَن َهـذَا شَـْيٌء َعجِيـبٌ   [ :قال تعالى     

فانظر إلى الفرق بين التعبيرين   )2(]حدا إن هذا لشيء ُعجابأجعل اآللهة إلها وا[:وقال تعالى"

فافتتح اآلية باالستفهام اإلنكاري وأكده بـأن   )ق(قيل أن العجب أكثر مما في آية ) ص(ففي آية 

  ).ُعجاب(إلى  )عجيب(وعدل من ، والالم

   )ص( أما آية، كان العجب من مجيء منذر من بينهم )ق(في آية 

وال شك أن عجـبهم فـي   ، ن عجبهم من توحيد اآللهة ونفي الشكرففيها يظهر المشركو

، الثانية أبلغ ألنهم قوم عريقون في الشرك بل إن اإلسالم جاء أول ما جاء ليردعهم عن الشرك

  ) 3("ويردهم إلى التوحيد

في المبالغة ال بد أن تترك موضعا إلى موضـع إمـا   " :وفي الخصائص يقول ابن جني

) عـريض ( قد تـركت لفظ فهنا )ُعراض( :فاللفظ كقولك، جنسا إلى جنسوإما ، لفظا إلى لفظ

، حسن ووضـيء : وكذلك رجل ُحّسان وُوّضاء فهو أبغ من قولك، فُعراض إذا أبلغ من عريض

فهذا أشد مبالغـة  ، الباب وكُرام خارج عن بابه، م وهوُروكُّرام أبلغ من كريم ألن كريما على كَ

  )4("من كريم

فطُوال ، والظاهر أن فعاال مبالغة فعيل في المعنى": ده االسترابادي في قولهوهذا ما يؤك     

  )5("وإذا أردت زيادة المبالغة شددت العين فقلت طُّوال ، أبلغ من طويل

                                                 
  2: ق )1(

 5: ص )2(

 98ص: ينظر السامرائي، معاني األبنية في العربية )3(

 3/46: ابن جني، الخصائص )4(

 136، ص2م: االسترابادي، شرح الشافية )5(
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وهو مبالغة في الكبير فأول " :)1(]ومكروا مكرا كُّبارا[:قال الفخر الرازي في قوله تعالى"

، والنهاية الكّبار بالتثقيل ونظيره جميل وُجمال وجّمال، التخفيفالمراتب الكبير واألوسط الكُبار ب

  )2("وطّوال، وطُوال، وطويل، وعظّام، وعظيم وُعظام

فـإذا زاد  ، وكبر فهو كبيـر ، وتأمل قولهم طال الشيء فهو طويل" :وقل ابن القيم     

فـإن زاد كبـر   .. .اءوكبار فأتوا باأللف التي أكثر مدا وأطول من الي، طوله وكبره قالوا طُوال

  )3("وا اسمه فقالوا كُّبار بشد الباءالشيء وثقل موقعه من النفوس ثقّل

  ]فْوعل[:داللة -5

وقد ورد اسم واحـد فـي    )فوعل(من أوزان المبالغة غير القياسية ما كان على وزن  

     )4(]ِإنَّا َأْعطَْينَاَك الْكَْوثََر[ :القرآن الكريم على وزن فوعل في قوله تعالى

 )5("وتكوثَر الشيُء كثُر كثرة بالغـة ، العدد الكثير أو العظيم أو الرجل السخي :والكوثر

والعرب تسـمي كـل   ، والجوهر من الجهر، مثل النوفل من النَفل، فوعل من الكثرة :والكوثر"

بم  :قيل لعجوز رجع ابنها من السفر :قال سفيان، والخطر كوثرا، والقدر، شيء كثير في العدد

ـ  ـالسي :والكوثر من الرجال، أي بمال كثير، بكوثر :قالت ؟بنكآب ا قـال  ، يرـد الكثيـر الخ

  ]الطويل[                                                                     :الكميت

  َوَأنْتَ كَِثيٌر َيا بَن َمْرواَن طَّيٌب          وكاَن أبوَك ابَن الَعقاِئلِ كَْوثََرا     

 :وقيـل ، اختلف أهل التأويل في الكوثر الذي أعطيه النبي عليه السالم في أقوال كثيرةو

لكثرة ، ثم يجوز أن يسمى ذلك النهر أو الحوض كوثرا :ويقول القرطبي، الكوثر نهر في الجنة

                                                 
 22: نوح )1(

 .142ص/30م: تفسير الفخر الرازي )2(

 1/208: بن القيم، الفوائدا )3(

 1: الكوثر )4(

 )كثر: (الوسيط )5(
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ويسمى به لما فيه من الخير الكثير والماء الكثير  -عليه السالم–الوراد والشاربة من أمة محمد 

  )1("رة األصحاب واألمة واألشياع عندهكثأو ل

أي نحن أعطيناك يا محمد الخير الكثير الدائم فـي الـدنيا   "وجاء في صفوة التفاسير   

  )2("وهو نهر في الجنة )نهر الكوثر(هر نواآلخرة ومن هذا ال

   .في كوثر هي التي أكسبت هذا اللفظ داللة المبالغة )واو اإللحاق(ولعل  

 تسمي والعرب، الخير الكثير وهو مبالغة من الكثرة :الكوثر"لتفاسير جاء في صفوة ا  

ومن هنا فإن الكوثر مما كـان علـى زنـة     )3("والقدر والخطر كوثرا، كل شيء كثير في العدد

  )4("من الكثرة وهو المفرط في الكثرة فوعل"

  ]فعلوت[ :داللة -6

ويقـول صـاحب    )مـوت ورح، رهبوت(من أوزان المبالغة كـ  )فَعلوت(صيغة  تَُعد

فعلوت من الطغيـان كـالملكوت   "  )5(]َوالَِّذيَن اْجتَنَُبوا الطَّاغُوتَ[:الكشاف في تفسير قوله تعالى

 :فـإن الرحمـوت  ، وأن البناء بناء مبالغة.. .إال أن فيها قلبا بتقديم الالم على العين، والرحموت

  )6("لك المبسوط الُم :والملكوت، الرحمة الواسعة

ويراد بها ، صلح للواحد والجمعت :الطاغوت"البيان في غريب إعراب القرآن  وجاء في 

مثـل  ، وهـو بمعنـاه  ، من الطغيان، طَغَيوت على وزن فََعلوت :وأصل الطاغوت، الجمع اهنه

، إال أنهم قلبوا الياء التي هي الم إلى موضع العين، بمعنى الرغبة والرهبة، ورهبوت، رغبوت

 :ووزنه بعد القلـب ، فصار طاغوتا، لتحركها وانفتاح ما قبلها، الياء ألفا فصار طََيغوتاً فانقلبت

                                                 
 148-20/147، 10، م1الجامع ألحكام القرآن، ط: ينظر القرطبي )1(

 3/611: الصابوني، صفوة التفاسير )2(

 3/610: الصابوني، السابق )3(

 4/290: الزمخشري، الكشاف )4(

 17: الزمر )5(

 393-3/392: الزمخشري، الكشاف )6(
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وقيـل أصـله   ، طغا يطغو :لقولهم، فيكون أصله طَغَووت، ويجوز أن تكون المه واوا، فَلعوت

  )1("طاغوت :فأبدلت من الواو الثانية تاًء فصار، طاغُّو على فاعول

وربمـا   )والـواو ، األلف(ي المد إلى حرف )طاغوت(ويمكن اإلشارة في الحديث عن  

ومن هنا فإن الكنايـة  ، وجدت حروف المد في الكلمة لتكشف مقدار الزيادة في المعنى والداللة

تحمل داللة المبالغة في كثرة الطغيان والخروج عن تعاليم الحـق   )الطاغوت(عن الشيطان بـ 

  .وزان المبالغةوبهذا تلتقي داللة فعلوت مع الدالالت العامة أل، سبحانه وتعالى

  ]النفْع[:داللة  -7

وحـدها   )رحمـان (وردت صيغة فعالن في القرآن الكريم على وزن المبالغة في لفظة    

  .وهو موضع تكوين الجنين في األنثى"رحم"وهي مشتقّة من كلمة 

، رْحمة:رِحَم فالنا :وقولهم، وصف مقصور على اهللا عز وجل، الكثير الرحمة :الرحمن

  )2("رق له وعطف عليه  :مةومرح، ورْحما

ومـنهم  ، شتقاقوقد اختلف المفسرون في قضية اشتقاق اسم الرحمن فمنهم من قال باال

، وذهب الجمهور من الناس إلى أنه مشتق من الرحمة مبني على المبالغة"، من قال بعدم اشتقاقه

وبنـاء  ، يم ويجمـع ولذلك ال يثنى وال يجمع كما يثنى الرح، ومعناه ذو الرحمة ال نظير له فيها

والذي يـدل  ، شبعان :ولشديد الشبع، مآلن :فيقال لشديد االمتالء، فعالن في كالمهم بناء المبالغة

أنه سـمع   –رضي اهللا عنه  –على مذهب االشتقاق في هذا االسم حديث عبد الرحمن بن عوف 

ت الرحم وشققت أنا الرحمن خلق :قال اهللا عز وجل( :يقول –صلى اهللا عليه وسلم  –رسول اهللا 

   )3(" )لها اسما من اسمي فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته

                                                 
م 1970-1390طه عبد الحميد طه، الهيئة المصرية العامة، . د: ابن األنباري، البيان في غريب إعراب القرآن، تحقيق)1(

 196، ص1ج: ص

 )رحم: (الوسيط )2(

 70: البيهقي، األسماء والصفات )3(
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وإنما الغرض هنا ، وليس المقام هنا للخوض في اختالفات المفسرين حول اسم الرحمن

 )ورحـيم ، رحمـن (فـالمعلوم أن  ، )فعالن(لـالكشف عن الداللة المترتبة على البناء الصرفي 

وعّمـت  .. .ذو الرحمة الشاملة التي وسـعت الخلـق   :الرحمن"وأن ، كالهما من أبنية المبالغة

، )1(]َرِحيًمـا َوكَـاَن بِـالُْمْؤِمِنيَن   [ :أما الرحيم فخاص للمؤمنين كقوله تعالى.. .المؤمَن والكافر

  )2("وبناء فعيل للمبالغة كعالم وعليم ، أي راحم، بمعنى فاعل :وزنه فعيل :والرحيم

فهـل   )راحم(فيهما من الدالة زيادة على معنى  )رحيمو، رحمن(إذا كان  :والسؤال هنا

   ؟هما متساويان في الداللة على الكثرة

، ولإلجابة ال بد من التذكير بأنه ال يمكن أن تختلف صـيغتان فـي بنائهمـا الصـرفي    

ومن جهة أخرى يمكن ، وإال لما كانت هناك حاجة لتنويع البنية الصرفية، وتتساويان في الداللة

 )فعالن(ومن هنا يحمل هنا ال بد أن يكون بناء  )فعيل(على بناء  )فعالن(زيادة بناء الحكم على 

  .أكثر داللة في الزيادة والتكثير والمبالغة في المعنى

ألن زيادة البناء تدل على زيادة المعنـى فتؤخـذ تـارة     ؛الرحمن أبلغ من الرحيم"قيل 

ألنـه يعـم المـؤمن    ، يا رحمن الـدنيا  :قيلباعتبار الكمية وأخرى باعتبار الكيفية فعلى األول 

يا رحمن الدنيا واآلخرة ورحـيم   :وعلى الثاني قيل، ورحيم اآلخرة ألنه يخص المؤمن، والكافر

  )3("الدنيا ألن النعم األخروية كلها جسام وأما النعم الدنيوية فجليلة وحقيرة 

يوصـف  ين أن الرحيم في ح، اسم خاص باهللا وال يطلق على غيره" الرحمن"ولما كان     

أوسع يدل على رحمة  من هذا المنطلق مفهوم الرحمنربما كان   -سبحانه  –به اهللا وغير اهللا 

  .وأكثر شمولية

                                                 
 43: األحزاب )1(

 70: البيهقي، األسماء والصفات )2(

 1/59، 1م: األلوسي، روح المعاني )3(
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  ]فُعَّل[:داللة -8

: ة نحـو ـير القياسيغوتشديد العين المفتوحة من أوزان المبالغة ، بضم الفاء )فُعَّل(تَُعد         

  )1("ا ذا حنكة إذا كان ُمَجّرب، حوٌَّل قُلٌَّب رجٌل :يقال"و .ّولُح، قُلَّب

وذلك فـي   )والكنّس، الخنّس(وقد جاء هذا البناء الصرفي في القرآن الكريم في لفظتي 

    )2(]الَْجَوارِ الْكُنَّسِ* فَلَا ُأقِْسُم بِالْخُنَّسِ  [ :قوله تعالى

وفي المعجم ، المبالغة وليس ثمة إشارة في أي من التفاسير إلى داللة هذين اللفظين على

  ).وكانس، خانس(الوسيط ال تعدو اإلشارة إلى هذين اللفظين بأكثر من كونها جمع 

     يرى والخنس هو شديد المبالغة فـي اختفائـه    هو الشيء الذي ال : في اللغة  والخنس

من  الكنس فهي مشتقة من الكنس بمعنى مسح صفحة السماء وهو ما ثبت قيام هذه النجوم به أما

  يقابلها في السماء حتى يختفي  كل ما ابتالع

  ]فَُعلَة[:داللة -9

، هو الرجل كثير النـوم  :نَُومة":من أوزان المبالغة غير القياسية نحو )فَُعلَة(صيغة  تعد      

هو الرجـل كثيـر العيـب     :ُعَيبة، هو الرجل كثير اللوم :لَُومة، هو الرجل كثير المسألة :ُسؤلة

  )3("والعيابة أيضا  .ّيابوهو الع، للناس

، وطُلَقـة ، ونُكَحـة ، ُهـذَرة  :تحـو ، وهو وْصفٌ فهو للفاعل )َعلَةفُ(على "وكل ما كان         

فإن سـكّنت  "، وكل ذلك بفتح العين"من الناس ، ساخرا، مطالقا، نكّاحا، إذا كان مهذارا، وُسخََرة

فإن كان هو ، أي يلعنه الناس )نةرجل لْع( :تقول، وهو وصف فهو للمفعول به )فْعلة(العين من 

                                                 
 3/49: ابن جني، المنصف )1(

 16-15: التكوير )2(

 57/ 3:ابن جني، المنصف )3(
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فـي   )ولَُمزة، ُهَمزة(ومما جاء على هذا البناء في القرآن الكريم   )1(.. ".لَُعنةٌ :يلعن الناس قلتَ

   )2(]َوْيٌل ِلكُلِّ ُهَمَزٍة لَُمَزٍة[:قوله تعالى

يـدل علـى    )فَعلَة(وبناء ، ويطعن في أعراضهم، الهّماز الذي يغتاب الناس :والهمزة" 

اللّماز الذي يعيب النـاس وينـال    :ولمزة، إال للمكثر المعتاد )وُضَحكة، لَُعنة:(فال يقال، االعتياد

تلتقي مع صيغ المبالغة في داللتها على التكثير  )فعلة(إذا فإن صيغة ، )3("منهم والحاجب والعين 

وأي الصـيغتين   ؟في داللتها )هّماز(مع  )همزة(: هل تستوي صيغة المبالغة، ولكن السؤال هنا

  ؟أكثر مبالغة

تدل على كثرة العمل وحدوثه بشكل متكرر مرة بعد  )فّعال(كما سلف القول فإن صيغة 

صل بـين المـرة   تف –وإن كانت بسيطة  –أن فترة زمنية  )فّعال(كما سبقت اإلشارة في ، مرة

فهي تحمل  )فّعال(منها إلى  )وفعول، فعيل(فأقرب إلى  )فعلة(أما صيغة ، واألخرى من الحدث

واتصاف الموصوف بها بشكل دائم حتى تغدو سجية دائمـة وصـفة   ، داللة االعتياد على العمل

  . مالزِمة

  ]فُّعول[:داللة -10

وقد جاء في القرآن الكريم على هـذا الـوزن   ، من أوزان المبالغة )ّعولفُ(صيغة  تعد  

الطهر والبركـة وقـّدس    :داسةالق"و ، مبالغة من التقديس :القدوس"و، )قُّدوس(اسم واحد وهو 

   )4("ه نّزهه عما ال يليق ب :الٌن اهللاوقّدس ف، طّهر نفسه له :الرجل هللا تقديسا

البليغ في النزاهة عمـا يسـتقبح ونظيـره     :بهما ئوقد قر، والفتح، بالضم :والقُدوس"    

ه الصـيغة فـي    من أوزان المبالغة غير القياسية وقد وردت هـذ  )فعُّول(و صيغة  )5("وح بُّالُس

السَّلَاُم الُْمْؤِمُن الُْمَهـْيِمُن   الْقُدُّوُس ُهَو اللَُّه الَِّذي لَا ِإلََه ِإلَّا ُهَو الَْمِلُك[ :في قوله تعالى، موضعين
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وصـفات  ، أي المنـزه عـن القبـائح   " )1(]الَْعزِيُز الَْجبَّاُر الُْمتَكَبُِّر ُسْبَحاَن اللَِّه َعمَّا ُيشْـرِكُونَ 

وعن كـل نقـص   ، والقدُّوس مشتق من التقديس وهو التنزيه عن صفات المخلوقين.. .الحوادث

ُيَسبُِّح ِللَِّه َما ِفي السََّماَواِت َوَما ِفـي الْـَأْرضِ   [:وقوله، )2("والصيغة للمبالغة كالُسبوح ، وعيب

المتصف بصـفات الكمـال   أي المقّدس والمنزه عن النقائص "  )5(]الَْمِلِك الْقُدُّوسِ الَْعزِيزِ الَْحِكيمِ

ولـيس فـي صـفته    ، وهو الطاهر المنزه عن النقائص، من صفات اهللا تعالى :والقّدوس  )6("

وربما كان الوصـف  ، فالحق سبحانه صاحب الصفات المطلقة ؛بالنزاهة عن النقائص أي مبالغة

  .بوزن من أوزان المبالغة للداللة على النزاهة عن كل نقيصة من نقائص اإلنسان

  

                                                 
 23:الحشر )1(
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  لخاتمةا

، والبالغيـة بعامـة  ، تعُد قضية المبالغة من القضايا الشائكة في مجال الدراسات اللغوية

وذلك ، إذ ابتعد كثيٌر من الدارسين عن خوض غمار هذا الموضوع، وفي القرآن الكريم بخاصة

خصوصـا أن مـن   ، تجنبا منهم للعقبات الكثيرة التي ربما تعترض طريقهم في أثناء الدراسـة 

  .ء من رفض قضية المبالغة في القرآن الكريم جملة وتفصيالالعلما

ال بـد  ، واآلن وقد أنهيت هذه األطروحة حول صيغ المبالغة وطرائقها في القرآن الكريم  

  :أن أدّون أهم النتائج التي توصلت إليها في بحثي هذا ولعل أهمها

خالل مـا تحملـه ألفـاظ     وذلك من، وإعجاز لغوي، تعدُّ صيغ المبالغة أسلوب إيجاز لفظي -1

  .المبالغة من اختزال لفظي

  .التي تربو عن خمسة عشرين وزنا، تعدد أوزان المبالغة غير القياسية -2

  وتنوع زوايا النظر حول مفهوم المبالغة، ين حول مفهوم المبالغةياختالف اللغويين والبالغ -3

وعدم التطرق إلـى  ، أو التشبيه، جل الدارسين لقضية المبالغة على المبالغة في الصفة واقتصار

  .المبالغة في الصيغ الصرفية

اكتفاء كل من تحدث عن المبالغة بالصيغ الصرفية بالنزر القليل من الكالم الـذي ال يكـاد    -4

وحملهم أحكاَم صيغ المبالغة ، وإسهاب اللغويين في حديثهم عن اسم الفاعل، ينيروى ظمأ الدارس

  .صيالتعلى اسم الفاعل دون عرض التف

ترتبط صيغ المبالغة ارتباطا وثيقا بالمشتقات األخرى كاسم الفاعل واسم المفعول والصـفة   -5

  .المشبهة

  .اقتصار اللغويين والبالغيين في حديثهم على مبالغة اسم الفاعل وحده -6
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وذلك من خـالل عـدة   ، يمكن التوصل إلى المبالغة بالصيغ القياسية من خالل اسم المفعول -7

  .بمعنى مفعول )وفُْعلة، يلِعوفَ، ولُعفَ(كـ  أوزان

تحتل قضية المبالغة مكانة رفيعة في اإلعجاز اللغوي في القرآن الكريم فقد تجلت الزيادة في  -8

كالزيادة والتضعيف والحـذف   المعنى والداللة على التكثير والمبالغة في أكثر من شكل وصيغة

  .إلخ.. .والتكرار والتشبيه

لمبالغة في موقع وسط بين اسم الفاعل الذي يحمل داللة الحدوث والتجـدد مـن   تقع صيغة ا -9

وذلك ألن صيغ المبالغة القياسـية   ؛والصفة المشبهة التي تدل على االتصاف الدائم بالصفة، جهة

منها وغير القياسية تدل على الكثرة والزيادة في العمل واالتصاف به حتى تغدو كالصفة الدائمة 

  .لصاحبها

كما أظهر البحث الخالف حول إعمال صيغ المبالغة سواء أكان الخالف بـين الكـوفيين    -10

  .أو بين البصريين أنفسهم، والبصريين

  .لم تعمل صيغ المبالغة فيما بعدها في أي موقع في القرآن الكريم -11

، امـل والـرفض الك ، يبّين البحث االختالف في النظرة إلى المبالغة ما بين القبول المطلق -12

  .وال يصل به إلى حد ينكره العقل، واالقتصاد الذي يخدم المعنى

  :كما أظهر البحث تفاوت صيغ المبالغة في الداللة واالستخدام -13

جاءت داللة أوزان المبالغة متفاوتة فيما بينها في الداللة على الكثرة والزيـادة فـي    :الداللة -أ

  .المعنى

أكثر من غيرها حيـث تكـررت هـذه     )فّعال(آني لصيغة جاء االستخدام القر :االستخدام -ب

وتليهـا  ، التي جاءت في أربعة وعشرين اسما )فعول(ومن ثم ، الصيغة في واحد وأربعين اسما

 )فَِعل(وتأتي بعد ذلك صيغة ، التي جاءت في ثالثة وعشرين اسما )فعيل(وبفارق قليل ، مباشرة

  .فقد وردت في اسم واحد )مفعال(أما صيغة ، التي وردت في ثالثة أسماء
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ويركز على وسائلها في ، والزيادة في المعنى، يظهر البحث تنوع وسائل المبالغة والتكثير -14

  .وبالغية، ونحوية، والتي تنوعت ما بين لفظية، القرآن الكريم

حيث كان عدد األسماء ممـا جـاء علـى    ، كثرة استخدام ألفاظ المبالغة في القرآن الكريم -15

  .منها األوزان الخمسة المشهورة، وزنا]16[موزعة على ]106[لمبالغة أوزان ا

، -سـبحانه   –يبّين البحث االختالف في الوصف بأوزان المبالغة ما بين وصف الحـق   -16 

  .فالمبالغة في صفات البشر وغيرهم تنبع من باب الزيادة في الفعل .ووصف البشر

ال من باب الزيـادة  ، ن باب كثرة المتعلقاتيعد م –سبحانه  –ما جاء من أوصاف الحق  -17

  .في الفعل
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Abstract  

  This research deals with the hyperbole and its methods in the Holy 

Quran in statistical,  etymological and indicational study, The  research is 

divided the into five chapters which attempt to study the related topic of 

this case. 

 In the first chapter I discuss the hyperbole at its literal and 

conventional level, arbitrators and methods by the linguistics and 

eloquents. 

 The second chapter I studied the hyperbole forms and its methods 

 The third chapter I brought a dictionary of hyperbole measures 

regular and irregular which are mentioned in the Holy Quran according to 

the Sura weather revealed in Mecca or Medina. 

 In the forth chapter I studied the measures of hyperbole of Allah 

description –to praise and to be high- and explained in this chapter the 

difference in the real description of exaggeration for Allah – to be praised.   

 Finally I summarized the study and I have been acquainted the 

hyperbole measures regular and irregular in an attempt to discover the 

eloquence of structural diversity of pronunciations. 

 At the end I enclosed my research with an end by which I register  

the important results I reached especially hyperbole  measures and its 
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arbitrators,  etymology, its relations to the other etymology and its place in 

the Holy Quran. 

 I was very sticking to follow ideas of scientist, their studies in the 

exaggeration case and their point of view of it.  In addition I did relied on a 

lot of grammatical and conjugatical books. 

 

  




